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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازیدانشکده 

  قالب نگارش طرح درس

  

 صنایع غذایی، دانشکده بهداشتمخاطبان: دانشجویان                        نظری         تجزیهشیمی  عنوان درس : 

                                        شیمی عمومیدرس پیش نیاز:                            واحد نظری                       ۲ : تعداد و نوع واحد 

  ۱۲-۲ چهارشنبه ساعت مشاوره :                   ۱0-8 دوشنبه ،  56-59 اولنیمسال زمان ارائه درس :  

 الهام ارکاندکتر :  مدرس
 

 هدف کلی درس:

 .شیمیایی روشهاي به مواد مخلوط در شیمیائی مواد مقدار تعیین مبانی و اصول با دانشجویان آشنائی 

 )جهت هرجلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات : 

 ، معرفی مفاهیم غلظتمعرفی شیمی تجزیه و روشهاي آنالیز کالسیک و دستگاهی .1

  خطاها در تجزیه هاي شیمیاییانواع آشنایی با  .2

 یابی داده هاآموزش کاربرد آمار در ارز .3

  سنجش رسوبی ی دانشجویان با روشهايآشنای .4

 تیتراسیونهاي حجمیبا آشنایی دانشجویان  .5

 آشنایی با کاربرد محاسبات تعادلی در سیستم هاي پیچیده .6

تیتراسیونهای خنثی با واکنشگرهاي مختص  ) منحنی های تیتراسیون اسیدهای چند ظرفیتیآشنایی دانشجویان با   .7

 شدن(

 با کاربردهاي نوعی تیتراسیون خنثی شدنآشنایی  .8

 با تیتراسیون هاي رسوبیی آشنای .9

 امتحان میان ترم .01

 آموزش رسم منحنی هاي تیتراسیون براي مخلوط چند آنیون .00

 تیتراسیونهای تشکیل کمپلکسآشنایی دانشجویان با   .01

 با یونهاي فلزي  EDTAآشنایی با واکنشهاي  .01

 EDTAمحاسبات تعادلی با آشنایی دانشجویان با   .14

  یون در تجزیه عنصريآشنایی دانشجویان با کاربرد تیتراس .15

  تیتراسیونهای رسوبیآشنایی دانشجویان با  .16

 با تیتراسیونهاي تشکیل کمپلکس و تعیین سختی آبآشنایی  .17
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 هرجلسه  کلیاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف    

 جلسه اول   

 معرفی شیمی تجزیه و روشهاي آنالیز کالسیک و دستگاهیآشنایی دانشجویان :  هدف کلی

ویژه:  اهداف  

 دانشجو قادر باشدمباحث مطرح شده، پایان  در

  انواع روشهاي تجزیه اي را در شیمی تجزیه بشناسد. -1-1

 روشهاي کالسیک را شرح دهد. -1-2

  .را بشناسدروشهاي دستگاهی و روشهاي کمومتري  -1-3

  مراحل انجام یک روش تجزیه اي را بشناسد. -1-4

 زیه اي را بداند.جزئیات انتخاب یک روش تج -1-5

 مفاهیم مختلف غلظت مانند موالریته، مواللیته، نرمالیته و غلظت معمولی را بداند. -1-6

 

 جلسه دوم                              

 آشنایی با خطاها در تجزیه هاي شیمیایی :  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد در

 .ین را بشناسد.انواع خطاهاي معین و نامع -2-1

 .دقت و صحت یک آنالیز را تعیین کند -2-2

 .شرایط روشهاي استاندارد را بشناسد -2-3

 ویژگی منحنیهاي خطاي نرمال را بداند. -2-4

 معیارهاي دقت مانند انحراف استاندارد، ضریب تغییر و دامنه تغییرات را محاسبه کند. -2-5

 

 سوم جلسه                                 

با کاربرد آمار در ارزیابی داده ها و نتایج حاصل از یک تجزیه و کاربرد آزمونهاي آماري در :  آشنایی دانشجویان هدف کلی

 تخمین نتایج

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد در

 درستی نتایج حاصل از یک تجزیه را ارزیابی کند.  -3-1

 د.انواع آزمونهاي آماري را بشناسن -3-2

 از انواع آزمونهاي آماري در ارزیابی نتایج استفاده کند. -3-3
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 چهارمجلسه   

 روشهاي سنجش رسوبیآشنایی دانشجویان با  :  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 درپایان دانشجو قادر باشد

 شرایط تشکیل یک رسوب مناسب را بداند.  -4-1

 را بداند.ویزگیهاي رسوب ها و واکنشگرهاي رسوب دهنده -4-2

 شرایط تشکیل انواع رسوبهاي بلوري و کلوییدي را بداند.-4-3

 ثابت حاصلضرب حاللیت را محاسبه کند. -4-4

 درصد عناصر مختلف را در نمونه هاي رسوبی تعیین کند. -4-5

 

 پنجمجلسه                            

 :  آشنایی دانشجویان با تیتراسیونهاي حجمیهدف کلی

 ه:  اهداف ویژ

 پایان دانشجو قادر باشد در

 روش تهیه محلول استاندارد مستقیم و غیر مستقیم را بداند.  -5-1

5-2- pH .را در انواع محیط هاي اسیدي و بازي محاسبه کند 

 منحنی تیتراسیون اسید و باز را رسم کند. -5-3

 معادله هندرسون هاسلباخ را بنویسد. -5-4

 کند.ظرفیت بافري را محاسبه  -5-5

 شناساگرهاي آزو را بشناسد. -5-7

 محدوده عملکرد شناساگر را محاسبه کند. -5-8

                                                 

 ششمجلسه 

 کاربرد محاسبات تعادلی در سیستم هاي پیچیده:  آشنایی دانشجویان با هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 درپایان دانشجو قادر باشد

 مشخص را بداند. pHه حاللیت در محلولهاي بافري با محاسب-6-1

 کلیه معادالت یک سیستم پیچیده را بنویسد. -6-2

 موازنه جرم و موازنه بار در این سیستم ها را بداند. -6-3

 با بکارگیري تقریب ها از تعداد مجهولهاي معادالت کم کند. -6-4

 درستی تقریب ها را تایید کند. -6-5
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 هفتمجلسه                                  

تیتراسیونهای خنثی با واکنشگرهاي مختص  منحنی های تیتراسیون اسیدهای چند ظرفیتی )ن با :  آشنایی دانشجویاهدف کلی

 شدن(

 اهداف ویژه:  

 درپایان دانشجو قادر باشد

 منحنی تیتراسیون مخلوط اسیدهاي قوي و ضعیف را رسم کند. -7-1

 اسیون اسیدهاي چند عاملی را رسم کند.منحنی تیتر -7-2

 مجلول شامل نمک هاي آمفوتر  pHمحاسبه  -7-3

 

 شتمهجلسه                               

 با کاربردهاي نوعی تیتراسیون خنثی شدنآشنایی دانشجویان   :هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد در

 را بداند. تیتراسیون اسیدهاي چند ظرفیتی -8-1

 در نقطه اکی واالن اول را بداند. pHمحاسبه  -8-2

 ناحیه بافري اول را حساب کند. -8-3

 در نقطه اکی واالن دوم را بداند. pHمحاسبه  -8-4

 ناحیه بافري دوم را حساب کند. -8-5

 

 نهمجلسه 

 با تیتراسیون هاي رسوبی آشنایی دانشجویان:  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 انشجو قادر باشددرپایان د

 شرایط تیتراسیون رسوبی را بداند. -۹-1

 بوسیله کنترل غلظت عامل رسوب دهنده را بداند.جداسازي یونها -۹-2

 غلظت آنالیت را در هر مرحله تیتراسیون محاسبه کند. -۹-3

 

 دهمجلسه 

 امتحان میان ترم :  هدف کلی
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 یازدهمجلسه 

 یون براي مخلوط چند آنیونآموزش رسم منحنی هاي تیتراس:  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد در

 معادله چند واکنش را به طور همزمان بداند. -11-1

 واکنشهاي هر آنیون به تنهایی و با دیگر آنیونها را بداند. -11-2

 غلظت هر یک از آنیونها را به تنهایی محاسبه کند. -11-3

 منحنی تیتراسیون براي هر آنیون را رسم کند. -11-4

 

 زدهمدواجلسه 

 تیتراسیونهای تشکیل کمپلکسبا آشنایی دانشجویان :  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد در

 فلزي را بشناسد.انواع لیگاندها و واکنشهاي آنها با یونهاي  -12-1

 نه را بشناسد.لیگانهاي تک دندانه و چند دندا -12-2

 تشکیل کمپلکس را رسم کند.تیتراسیونهاي منحنی  -12-3

 

 سیزدهمجلسه    

 با یونهاي فلزي EDTAواکنشهاي با آشنایی دانشجویان :  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد در

 را بداند. EDTAویژگیهاي  -13-1

 تک دندانه و چند دندانه بداند. را به صورت کی لیت هاي EDTAانواع واکنشهاي  -13-2

 ثابت تشکیل انواع کمپلکس ها را محاسبه کند. -13-3

 

 چهاردهمجلسه                                                 

 EDTAآشنایی دانشجویان با  محاسبات تعادلی با :  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 درپایان دانشجو قادر باشد

 با چند کاتیون را به طور همزمان بنویسد. EDTAانواع واکنشهاي  -14-1

 ثابت تشکیل هر کمپلکس را به طور مجزا محاسبه کند. -14-2

 با چند کاتیون را رسم کند. EDTAمنحنی تیتراسیون  -14-3
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 پانزدهمجلسه                                                 

 ون در تجزیه عنصريآشنایی دانشجویان با کاربرد تیتراسی: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد در

 تجزیه عنصري را بداند. -15-1

 اندازه گیري مواد معدنی را به روش هاي مختلف بیاموزد. -15-2

 شناسایی گروههاي عاملی آلی مختلف براي واکنشهاي تیتراسیون -15-3

 ند.درصد انواع مواد مختلف را در یک ترکیب تعیین ک -15-4

 

 شانزدهمجلسه 

 تیتراسیونهای رسوبیآشنایی دانشجویان با :  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد در

 منحنی هاي تیتراسیون براي آنیون منفرد را رسم کند. -16-1

 منحنی هاي تیتراسیون براي چند آنیون را رسم کند. -16-2

 ازه گیري کند.نقاط پایانی را توسط پتانسیومتري اند -16-3

 کاربرد محلولهاي نیترات نقره استاندارد را بداند. -16-4

 

 هفدهمجلسه 

 و تعیین سختی آب با تیتراسیونهاي تشکیل کمپلکس:  آشنایی هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 درپایان دانشجو قادر باشد

 واکنشهاي تشکیل کمپلکس را بداند. -17-1

 یدها را بداند.تیتراسیون با آمینوکربوکسیلیک اس -17-2

 تاثیر عوامل کمپلکس دهنده روي منحنی هاي تیتراسیون را بداند. -17-3

 تیتراسیون با عوامل کمپلکس دهنده معدنی را بداند.  -17-4

 منابع:

   مبانی شیمی تجزیه اسکوگ وست هالر ترجمه سید مهدي پورمرتضوي، محسن در بهشتی -0

    مه عبدالرضا سالجقهمبانی شیمی تجزیه اسکوگ وست هالر کروچ ترج -1
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 : تدریسروش 

 ، بحث گروهی سخنرانی، پرسش و پاسخ

 رسانه های کمک آموزشی  

 وایت برد،  ویدیوپروژکتور 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

ي و فعالیت ها کوئیز

 کالسی 

   2 سئواالت تشریحی و شفاهی

   8  تشریحی  آزمون میان دوره

   1۱  تشریحی پایان ترم آزمون

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

از دانشجویان محترم انتظار میرودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر   

 برگزار شدن این واحد درسی به نکات زیر توجه فرمایید. . 

  حضور منظم و دقیق در کالس – 1  

 شرکت در فعالیتهاي داخل کالسی و بحث گروهی  – 2

 رجوع به منابع معرفی شده  – 3

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتداي جلسه بعدي  – 4
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 جدول زمانبندی برنامه :                                                  

  01-8 دوشنبهساعت جلسه:  روز و       

 جلسه

 
 روش تدریس مدرس جلسه موضوع هر

وسیله کمک 

 آموزشی

1 
معرفی شیمی تجزیه و روشهاي آنالیز کالسیک 

 و دستگاهی، معرفی مفاهیم غلظت
 ارکاندکتر 

. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

 ارکاندکتر  آشنایی با انواع خطاها در تجزیه هاي شیمیایی 2
اسخ ، بحث . پرسش و پ یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

 ارکاندکتر  آموزش کاربرد آمار در ارزیابی داده ها 3
. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

 ارکاندکتر  یسنجش رسوب يبا روشها انیدانشجو ییآشنا 4
. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

 ارکاندکتر  آشنایی دانشجویان با تیتراسیونهاي حجمی 5
. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

6 
آشنایی با کاربرد محاسبات تعادلی در سیستم 

 هاي پیچیده
 ارکاندکتر 

. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

7 

منحنی های تیتراسیون دانشجویان با   آشنایی

با واکنشگرهاي مختص ) اسیدهای چند ظرفیتی

 تیتراسیونهای خنثی شدن(

 ارکاندکتر 
. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

8 
آشنایی با کاربردهاي نوعی تیتراسیون خنثی 

 شدن
 ارکاندکتر 

. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یوهگر

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

 ارکاندکتر  آشنایی با تیتراسیون هاي رسوبی ۹
. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

   ارکاندکتر  ترم انیامتحان م 1۱

11 
آموزش رسم منحنی هاي تیتراسیون براي 

 مخلوط چند آنیون
 ارکاندکتر 

بحث  . پرسش و پاسخ ، یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

12 
تیتراسیونهای تشکیل آشنایی دانشجویان با  

 کمپلکس
 ارکاندکتر 

. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

 ارکاندکتر  با یونهاي فلزي EDTAآشنایی با واکنشهاي  13
. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

+ ویدئو وایت برد 

 پروژکتور
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14 
آشنایی دانشجویان با  محاسبات تعادلی با 

EDTA 
 ارکاندکتر 

. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

 

15 
آشنایی دانشجویان با کاربرد تیتراسیون در 

 تجزیه عنصري
 ارکاندکتر 

. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 روژکتورپ

 ارکاندکتر  تیتراسیونهای رسوبیآشنایی دانشجویان با  16
. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور

17 
با تیتراسیونهاي تشکیل کمپلکس و آشنایی 

 تعیین سختی آب
 ارکاندکتر 

. پرسش و پاسخ ، بحث  یسخنران

 یگروه

وایت برد + ویدئو 

 پروژکتور


