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تاریخ تدوین/بازنگری99/11/31 :

مقدمه:
شیمی تجزیه ) (Analytical Chemistryشاخهای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روشهای جداسازی،
شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده میپردازد .انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل که در این دانش به کار
گرفته می شوند در یک نگاه کلی به دو دسته کمّی و کیفی تقسیم میشوند .در تجزیهی کیفی نوع اجزای موجود در نمونه
تعیین میشود و در تجزیه کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین میشود .در حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی
تقدم دارد در واقع ابتدا نوع اجزا و سپس مقادیر کمّی آنها تعیین میشود .روشهای تجزیه به دو دسته روشهای کالسیک
و روشهای دستگاهی تقسیم میشوند .روشهای کالسیک که به روشهای شیمی تَر هم شهرت دارند از ابزار یا سامانههای
سنجش چندان پیشرفتهای بهره نمیبرند .اصلیترین انواع روشهای کالسیک روشهای وزنسنجی و
روشهای تیتراسیون هستند.
در مقابل در روشهای دستگاهی سامانهها و دستگاههای تجزیه و تحلیل نقش اساسی را ایفا میکنند .از جمله روشهای
ابزاری میتوان به روشهای الکتروشیمیایی ،روشهای طیفسنجی و روشهای کروماتوگرافی اشاره کرد.

عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:
الف -بخش تئوری:
 اصول شیمی تجزیه
 شناخت کیفی کاتیون ها و آنیون ها و روش های جداسازی آن ها
 روش های اندازه گیری و تعیین مقدار به روش های حجمی و وزنی
 آشنایی با  pHمتر و رسم منحنی تیتراسیون به روش پتانسیومتری
 انواع کروماتوگرافی ها

 اصول و مبانی و نظری طیف سنج جرمی
 اصول و مبانی و نظری طیف سنج نوری (اسپکتروفتومتری)
 اصول و مبانی و نظری طیف سنج جذب و نشر اتمی
 اصول و مبانی و نظری طیف سنج فلوئورسانس اتمی
 اصول و مبانی و نظری طیف سنج اشعه ایکس
 اصول و مبانی و نظری طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای
 اصول و مبانی و نظری طیف سنج رامان
 انواع میکروسکوپ ( نوری -الکترونی و )...

ب :بخش عملی
 آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و طرز کار با آن ها
 آشنایی با روش های عملی جداسازی کاتیون ها و آنیون ها
 تهیه عملی محلول های استاندارد ( شامل روش استاندارد خارجی ،افزایش استاندارد و استاندارد داخلی)
 تهیه عملی محلول های موالر اسید سولفوریک
 تهیه عملی محلول ها (غلظت درصدی)
 تهیه عملی محلول ها ( غلظت درصدی ،پی پی ام و میلی گرم بر لیتر) و روش های رقیق سازی آن

 هدف کلی
آشنایی با مراحل مختلف یک تجزیه شیمیایی ( محلول سازی ،نمونه برداری ،عملیات مقدماتی و حل کردن نمونه) و
همچنین آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و طرز کار آنها
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مراحل مختلف یک تجزیه شیمیایی را شناخته و قادر به کاربرد آن در آنالیز های شیمیایی باشد
 نحوه نمونه برداری از فازهای مختلف را شناخته و قادر با استفاده از آنها در نمونه برداری باشد.
 قادر به تهیه محلول های با غلظت های مشخص از جامدات و مایعات باشد.

 هدف کلی
آشنایی کیفی کاتیون ها و آنیون و روش های جداسازی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 قادر به شناسایی کیفی آنیون مهم باشد
 قادر به شناسایی کیفی کاتیون های مهم باشد
 روش های جداسازی کاتیون ها و آنیون را بداند

 هدف کلی
آشنایی با روش های اندازه گیری و تعیین مقدار مواد بوسیله روش های وزنی و حجمی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 روش های کالسیک اندازه گیری مواد ( وزن سنجی و حجم سنجی) را بشناسد و قادر به کاربرد آن در آنالیز
شیمیایی باشد.
 واکنش تیتراسیون خنثی اسید -باز را بداند
 شیوه اندازه گیری کاتیون ها به روش کمپلکسومتری با  EDTAرا بداند
 کاربرد روش وزنی و تیتراسیون رسوبی ( موهر و  )...در اندازه گیری مواد را بداند

 هدف کلی
آشنایی با  pHمتری و رسم منحنی تیتراسیون به روش پتانسیومتری
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 اصول و مبانی روش  pHمتری را شرح دهد
 دستگاه  pHمتر و طرز کار با آن را بداند
 تعیین غلظت مجهول توسط انجام آزمایش  pHمتری و رسم منحنی تیتراسیون مربوطه را بداند

 هدف کلی
آشنایی با اصول و مبانی نظری انواع کروماتوگرافی ها
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 انواع کروماتوگرافی ( گازی ،مایع ،تبادل یونی و  )...را نام برده و مبانی نظری آنها را تشریح کند
 اجزا دستگاه کروماتوگرافی ( گازی ،مایع ،تبادل یونی و  )...را نام برده و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد دستگاه کروماتوگرافی ( گازی ،مایع ،تبادل یونی و  )...در بهداشت حرفه ای را بیان کند

 هدف کلی
آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج جرمی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مبانی و اصول طیف سنجی جرمی را شرح دهد
 اجزا دستگاه طیف سنج جرمی و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد دستگاه طیف سنج جرمی در بهداشت حرفه ای را بیان کند

 هدف کلی
آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج نوری (اسپکتروفتومتری)
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 مبانی و اصول اسپکتروفتومتری را شرح دهد
 اجزا دستگاه طیف سنج نوری (منبع نور ،نمونه ،آشکارساز و مفسر) و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد دستگاه اسپکتروفتومتری در بهداشت حرفه ای را بیان کند

 هدف کلی
آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج جذب و نشر اتمی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مبانی و اصول طیف سنج های جذب و نشر اتمی را شرح دهد
 اجزا دستگاه طیف سنج های جذب و نشر اتمی و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد دستگاه طیف سنج جذب و نشر اتمی در بهداشت حرفه ای را بیان کند
 هدف کلی
آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج فلوئورسانس اتمی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مبانی و اصول طیف سنج های فلوئورسانس اتمی را شرح دهد
 اجزا دستگاه طیف سنج های فلوئورسانس اتمی و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد دستگاه طیف سنج فلوئورسانس اتمی در بهداشت حرفه ای را بیان کند

 هدف کلی
آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج اشعه ایکس
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مبانی و اصول طیف سنج های اشعه ایکس را شرح دهد

 اجزا دستگاه طیف سنج های اشعه ایکس و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد دستگاه طیف سنج اشعه ایکس در بهداشت حرفه ای را بیان کند

 هدف کلی
آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مبانی و اصول طیف سنج های رزونانس مغناطیس هسته ای را شرح دهد
 اجزا دستگاه طیف سنج های رزونانس مغناطیس هسته ای و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای در بهداشت حرفه ای را بیان کند
 هدف کلی
آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج رامان
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مبانی و اصول طیف سنج های رامان را شرح دهد
 اجزا دستگاه طیف سنج های رامان و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد دستگاه طیف سنج رامان در بهداشت حرفه ای را بیان کند

 هدف کلی
آشنایی با انواع میکروسکوپ ( نوری -الکترونی و )...
 اهداف اختصاصی

دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مبانی و اصول کار با انواع میکروسکوپ ( نوری -الکترونی و  )...را شرح دهد
 اجزا انواع میکروسکوپ ( نوری -الکترونی و )...و کارکرد آن را شرح دهد
 کاربرد انواع میکروسکوپ ( نوری -الکترونی و  )...در بهداشت حرفه ای را بیان کند

بخش عملی درس
 هدف کلی
آشنایی عملی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و طرز کار با آن ها
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد.
 وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی را بشناسد و طرز کار با آن ها را بداند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید

 هدف کلی
آشنایی با روش های عملی جداسازی کاتیون ها و آنیون ها
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد.
 تمامی مراحل جداسازی کاتیون ها و آنیون ها را به تنهایی انجام دهد و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید

 هدف کلی
آشنایی با روش های عملی تهیه محلول های استاندارد ( شامل روش استاندارد خارجی ،افزایش استاندارد و استاندارد
داخلی)
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد.
 تمامی مراحل تهیه محلول های استاندارد (استاندارد خارجی ،افزایش استاندارد و استاندارد داخلی) را به تنهایی
انجام دهد و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید

 هدف کلی
آشنایی با روش های عملی تهیه محلول های موالر اسید سولفوریک
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد.
 تمامی مراحل تهیه محلول های موالر اسید سولفوریک را به تنهایی انجام دهد و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید

 هدف کلی
آشنایی با روش های عملی تهیه محلول ها (غلظت درصدی)
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد.
 تمامی مراحل تهیه محلول ها (غلظت درصدی) را به تنهایی انجام دهد و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید.

 هدف کلی
آشنایی با روش های عملی تهیه محلول ها (پی پی ام و میلی گرم بر لیتر) و روش های رقیق سازی آن
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد.
 تمامی مراحل تهیه محلول ها (پی پی ام و میلی گرم بر لیتر) و روش های رقیق سازی آن را به تنهایی انجام
دهد و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید.

 روش آموزش
آموزش به روش سخنرانی تعاملی و با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی ( مانندد وایدت بدورد ،پاورپویندت
محتوی فیلم ها و عکس ها) انجام می گیرد .در طول جلسدات آموزشدی پرسدش و پاسدب و بحدا پیرامدون
موضوع آزاد است.
 شرایط اجرا:
امکانات کمک آموزشی شامل اسالید پروژکتور ،ویدئو پروژکتور و رایانه

 آموزش دهنده:
استاد مربوطه :رزاق رحیم پور

 منابع اصلی درسی :





مبانی شیمی تجزیه اسکوگ وست ( ترجمه عبدارضا سالجقه ،ویدا توسلی ،هوشنگ خلیلی) انتشارات
مرکز نشر دانشگاهی
شیمی تجزیه کیفی وگل ( ترجمه)
روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ( تالیف دکتر محمد ادریس) ،انشارات دانشگاه
صنعتی امیر کبیر
آشنایی با روشهای شناسایی کیفی کاتیونها و آنیونها /تالیف سرور صادقی ،زهره حمیدی

 ارزشیابی
نحوه ارزشیابی:







حضور مستمر و موثر در کالس و مشارکت در فعالیت های آموزشی
فعالیت کالسی در حل مسائل
امتحان میان ترم و پایان ترم تئوری
ارائه گزارش کار
نظم و مشارکت در آزمایشگاه

 نحوه محاسبه نمره کل






نمره کل  02نمره
آزمون پایان ترم  50درصد
فعالیت کالسی و نظم و مشارکت در فعالیت های آزمایشگاه  10درصد
آزمون میان ترم  02درصد
کوئیز  02درصد
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فعالیت کالسی

جداسازی

در حل مسائل
حضور مستمر و
موثر در کالس،

روش های اندازه
گیری و تعیین
مقدار مواد بوسیله
روش های وزنی و

تخته سفید (

مشارکت در

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

فعالیت های

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور

آموزشی و

و کامپیوتر

فعالیت کالسی

حجمی

در حل مسائل
حضور مستمر و

 pHمتری و رسم

تخته سفید (

منحنی تیتراسیون

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

به روش

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور
و کامپیوتر

پتانسیومتری

موثر در کالس و
مشارکت در
فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل
حضور مستمر و
موثر در کالس و

اصول و مبانی
نظری انواع
کروماتوگرافی ها

رزاق رحیم
پور

مشارکت در
مجازی

کامپیوتر

فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل
حضور مستمر و
موثر در کالس و

اصول و مبانی
نظری طیف سنج
جرمی

رزاق رحیم
پور

مشارکت در
مجازی

کامپیوتر

فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل

تخته سفید (

اصول و مبانی

امتحان

نظری طیف سنج

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

نوری

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور

میام ترم،

و کامپیوتر

حضور مستمر و

(اسپکتروفتومتری)

موثر در کالس و
مشارکت در
فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل
اصول و مبانی
99/12/13

11-11

1399/12/11

11-12

1399/12/21

11-11

1399/11/11

11-12

1399/11/19

11-11

1399/11/23

11-12

نظری طیف سنج
جذب و نشر اتمی

مشارکت در
رزاق رحیم
پور

مجازی

کامپیوتر

فعالیت های
آموزشی و
حل مسائل
حضور مستمر و

اصول و مبانی
نظری طیف سنج
فلوئورسانس اتمی

تخته سفید (
رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور

و کامپیوتر

موثر در کالس و
مشارکت در
فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل
حضور مستمر و

اصول و مبانی
نظری طیف سنج
اشعه ایکس

تخته سفید (

و کامپیوتر

موثر در کالس و
مشارکت در
فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل

تخته سفید (

مشارکت در

اصول و مبانی
نظری طیف سنج

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

فعالیت های

رزونانس مغناطیس

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور

آموزشی و

و کامپیوتر

حل مسائل

تخته سفید (

مشارکت در

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

فعالیت های

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور

آموزشی و

و کامپیوتر

حل مسائل

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور

هسته ای
اصول و مبانی
نظری طیف سنج
رامان

حضور مستمر و
انواع میکروسکوپ
( نوری -الکترونی و
)...

تخته سفید (

و کامپیوتر

موثر در کالس و
مشارکت در
فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل
حضور مستمر و

تخته سفید (
1399/11/21
(جبرانی)

11-11

جبرانی

و کامپیوتر

موثر در کالس و
مشارکت در
فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل

حضور مستمر و
تخته سفید (
( 1399/11/31
رفع اشکال)

11-12

رفع اشکال

رزاق رحیم

سخترانی،

وایت برد)،

پور

پرسش و پاسخ

ویدئو پرژکتور
و کامپیوتر

موثر در کالس و
مشارکت در
فعالیت های
آموزشی و
فعالیت کالسی
در حل مسائل
گزارش کار،

1399/12/12
(گروه اول)

تجهیزات
11-11

آزمایشگاهی و طرز
کار با آن ها

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/12/11
(گروه دوم)

تجهیزات
11-12

آزمایشگاهی و طرز
کار با آن ها

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/12/19
(گروه اول)

11-11

جداسازی کاتیون

رزاق رحیم

ها و آنیون ها

پور

جداسازی کاتیون

رزاق رحیم

ها و آنیون ها

پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/12/13
(گروه دوم)

11-12

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

تهیه محلول های
استاندارد ( شامل
1399/12/11
(گروه اول)

11-11

روش استاندارد

رزاق رحیم

خارجی ،افزایش

پور

آزمایشگاه و
عملی

آزمایشگاهی

استاندارد و

1399/12/21
(گروه دوم)

آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت

استاندارد داخلی)

آزمایشگاهی

تهیه محلول های

گزارش کار،

استاندارد ( شامل
11-12

تجهیزات

حضور در

روش استاندارد

رزاق رحیم

خارجی ،افزایش

پور

استاندارد و
استاندارد داخلی)

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی

گزارش کار،
1399/12/23
(گروه اول)

تهیه محلول های
11-11

موالر اسید
سولفوریک

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/12/21
(گروه دوم)

تهیه محلول های
11-12

موالر اسید
سولفوریک

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/12/31
(گروه اول)

11-11

تهیه محلول ها

رزاق رحیم

(غلظت درصدی)

پور

تهیه محلول ها

رزاق رحیم

(غلظت درصدی)

پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/13/13
(گروه دوم)

11-9

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/13/11
(گروه اول)

تهیه محلول ها (پی
11-11

پی ام و میلی گرم
بر لیتر)

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/13/11
(گروه دوم)

تهیه محلول ها (پی
11-12

پی ام و میلی گرم
بر لیتر)

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/13/13
(گروه اول)

11-11

جبرانی آزمایشگاه

11-12

جبرانی آزمایشگاه

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی

1399/13/11
(گروه دوم)

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

گزارش کار،
حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و

نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،
1399/13/21
(گروه اول)

11-11

رفع اشکال

11-12

رفع اشکال

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی
گزارش کار،

1399/13/21
(گروه دوم)

رزاق رحیم
پور

آزمایشگاه و
عملی

تجهیزات
آزمایشگاهی

حضور در
آزمایشگاه،
رعایت نظم و
نظافت
آزمایشگاهی

