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معرفی درس:

این درس از دروس تخ ص صی دان شجویان کار شنا سی پیو سته بهدا شت حرفه ای می با شد و فراگیری عناوین
تعیین شدددت توسددن دانشددجو می تواند او در فهم و ارزیابی عوامل شددیایایی مطین یای کار به یریع عیای و
کاربردی تواناند نااید.

عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

الف -بخش تئوری:
 مالحظات بهداشتی ،ایانی و اخالقی در کار آزمایشگایی
 آشنایی با واحدیای غیظت در مطیول و مطاسبات غیظت آالیندت در حجم یوا
 کییات مباحث شیای تجزیه و تقسیم بندی روش یای دستگایی
 روش یای مختیف آمادت سازی ناونه یای یوا
 ارقام شایستگی و تعاریف اساسی در این مباحث
 استفادت از روش یای تیتراسیون برای تعیین تراکم آالیندت یا
 تجزیه آالیندت یای یوا به روش یای اسپکتروسکوپی مولکولی و اتای
 تجزیه آالیندت یای یوا به روش یای کروماتوگرافی مایع و یونی
 روش یای کای در آنالیز دستگایی ( شامل روش استاندارد خارجی ،افزایش استاندارد و استاندارد
داخیی)
 تجزیه آالیندت یای یوا به روش یای میکروسکوپی
 ارزیابی میزان آالیندت یای یوا و مقایسه با حدود مجاز
ب :بخش عملی
 ناونه برداری و تعیین مقدار  So2در یوا به روش تیتراسیون
 ناونه برداری و تعیین مقدار  No2در یوا به روش اسپکتروفتومتری
 ناونه برداری و تعیین مقدار فیوم یای فیزی آین به روش اسپکتروفتومتری
 ناونه برداری و تعیین مقدار سرب به روش جذب اتای
 ناونه برداری و تعیین مقدار یک آالیندت ییدروکربنی فرار در یوا با دستگات گاز کروماتوگرافی
 آمادت سازی یک ناونه تهیه شدت با بطری گاز شوی و تجزیه با دستگات HPLC

 ناونه برداری و شاارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیک
 ناونه برداری و شاارش الیاف به روش میکروسکوپیک

 هدف کلی
آشنایی با مباحث بهداشتی ،ایانی و اخالقی در کار آزمایشگایی
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 مخایرات شغیی در مطین آزمایشگات را بشناسد
 اصول حفاظت ،ایانی و مقرارت عاومی در مطین آزمایشگات را بداند و رعایت کند
 اصول اخالقی به ینگام کار در آزمایشگات را بداند و رعایت کند
 هدف کلی
مروری بر واحدیای غیظت در مطیول و مطاسبات غیظت آالیندت در حجم یوا
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 تفاوت واحدیای غیظت در مطیول و غیظت در یوا و مطاسبات آن یا را بداند
 ایایت واحدیای  ppmو  ppbدر مطیول آبی و غیرآبی و مطاسبات مربویه را بداند
 قانون گازیای ایدت ال در گازیا و ایایت آن در مطاسبات غیظت یوا را بداند
 مطاسبه غیظت آالیندت یای گردوغبار و آئروسل و آالیندت یای گازی در یوا را انجام دید
 هدف کلی
آشنایی با کییات شیای تجزیه و تقسیم بندی روش یای آنالیز دستگایی
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 کاربردیای عیوم شیای تجزیه در صنایع و مشاغل مختیف را شرح دید
 تفاوت یای روش یای کالسیک ( شیای تر) و روش یای مدرن (دستگایی) را شرح دید
 تقسیم بندی روش یای آنالیز دستگایی را بداند



هدف کلی

آشنایی با روش یای آمادت سازی ناونه


اهداف اختصاصی

انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 روش یای آمادت سازی ناونه یای یوا به روش مکانیکی را شرح دید
 روش یای آمادت سازی مبتنی بر استفادت از تابش یای پر انرژی ،حرارت و امواج ماوراء صوت را
بداند
 روش یای آمادت سازی تر با حالل یای آبی و غیر آبی و استفادت از اسیدیا را بداند


هدف کلی

آشنایی با روش یای استخراج فاز جامد و مایع


اهداف اختصاصی

انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 روش یای استخراج ،فیسفه مبانی بنیادی آن ( فاز ساکن ،فاز متطرک ،تعادل بین فازی ،ثابت
توزیع و بازدت استخراج) را بداند
 اصول مقدماتی استخراج فاز مایع و کاربردیای آن را بداند
 اصول مقدماتی استخراج فاز جامد و کاربردیای آن را بداند
 روش یای میکرواستخراج فاز جامد و مایع را بداند
 هدف کلی
آشنایی با مفاییم ارقام شایستگی و تعاریف اساسی در این مباحث
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 تعاریف اساسی در آنالیز دستگایی مرتبن با ناونه و سیگنال را شرح دید
 ارقام شایستگی از جایه دقت ،صطت ،رنج خطی ،حساسیت ،گزینش پذیری ،حد تشخیص و ....را بشناسد
و مطاسبه کند.
 کاربرد ارقام شایستگی در آنالیزیای دستگایی را بداند

 هدف کلی
آشنایی با روش یای تیتراسیون برای تعیین تراکم آالیندت یا
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 انواع روش یای تیتراسیون را نام ببرد
 اساس روش یای تیتراسیون اسید و باز و  ....و کاربرد آن یا را شرح دید
 مزایا و معایب انواع روش یای تیتراسیون را شرح دید
 هدف کلی
آشنایی با روش یای کای در آنالیز دستگایی ( شامل روش استاندارد خارجی ،افزایش استاندارد و استاندارد داخیی)
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 اساس کالیبراسیون خارجی را بداند و مزایا و معایب آن را بشناسد
 اساس روش افزیش استاندارد را بداند و مزایا و معایب آن را بشناسد
 مبنای استفادت و انتخاب استاندارد داخیی و عیت کاربرد آن را بشناسد
 مبنای مطاسبات غیظت ناونه واقعی در یر یک از روش یای فوق را بداند
 هدف کلی
آشنایی با کییات روش یای اسپکتروسکوپی (ییف بینی)
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 تقسیم بندی روش یای اسپکتروسکوپی نوری براساس نوع بر یم کنش ،نوع مادت و ناحیه
فرکانسی ییف الکترومغناییس را بداند
 تعاریف اساسی در سیگنال یای اسپکتروسکوپی ( جذب ،نشر ،فیورسانس ،فسفرسانس و  )...را
بداند
 اجزاء دستگات اسپکتروسکوپی ( منبع ،جایگات ناونه ،آشکارساز ،انتخاب گر یول موج و  )...را
بشناسد
 ویژگی یای اجزاء دستگات یای اسپکتروسکوپی در ناحیه فرکانس یای مختیف را بداند

 تفاوت یای بنیادی اسپکتروسکوپی یای اتای و مولکولی ( ییف یای پیوسته و خطی) را بداند
 هدف کلی
آشنایی با کییات روش یای جذب اتای و نشر اتای
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 روش یای اتم سازی در جذب اتای (تاکید بر شعیه و کورت گرافیتی) را بداند
 منابع خطی در جذب اتای را بشناسد
 مزاحات یای ییفی و شیایایی در جذب اتای و روش یای رفع آن را بداند
 کییات روش یای نشر اتای را بداند
 هدف کلی
آشنایی با کییات روش یای اسپکتروسکوپی مولکولی
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 جذب مولکولی و دستگات آن را بشناسد
 قانون بیر – المبرت را شرح دید و کاربردیا و مطاسبات آن را بداند
 باندیای جذبی اساسی در جذب مولکولی را بشناسد
 کیییت روش یای اسپکتروسکوپی مادون قرمز ( )IRو کاربردیای آن در بهداشت حرفه ای را
بداند
 هدف کلی
آشنایی با کییات روش یای کروماتوگرافی و دسته بندی آن یا
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 کییات بنیادی در کروماتوگرافی و تعادل یای مربویه را بداند
 تقسیم بندی روش یای کروماتوگرافی ( الیه نازک ،مسطح و ستونی ) را بداند
 تقسیم بندی روش یای کروماتوگرافی بر مبنای فازیای متطرک و ساکن را شرح دید

 مفهوم زمان بازداری و پارامتریای کارایی در جداسازی در ستون را شرح دید
 هدف کلی
آشنایی با کییات روش یای کروماتوگرافی و کروماتوگرافی گازی
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 تقسیم بندی روش یای کروماتوگرافی بر مبنای فازیای متطرک و ساکن را شرح دید
 مبانی مقدماتی کروماتوگرافی گازی ( )GCرا شرح دید
 اجزاء دستگات کروماتوگرافی گازی (سییندریای گاز و کنترل کنندیای جریان و فشار ،تزریع
کنندت ،آون ،ستون و آشکارسازیا) را شرح دید
 آشکارسازیای  GCو کاربرد برای آالیندت یای مختیف گازی در مطین کار را شرح دید
 برنامه ریزی دمایی در  GCرا شرح دید
 هدف کلی
آشنایی با کییات روش یای کروماتوگرافی مایع
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 کییات کروماتوگرافی مایع و کاربردیای آن در آنالیز آالیندت یای شغیی را شرح دید
 اجزاء دستگات کروماتوگرافی مایع و  HPLCرا شرح دید
 انواع ستون یا و آشکارسازی کروماتوگرافی مایع را شرح دید
 برنامه ریزی حالل در  HPLCرا شرح دید
 مثال یایی از کاربرد  HPLCدر آنالیز آالیندیای شغیی را بداند
 هدف کلی
آشنایی با مبانی آنالیزیای میکروسکوپی
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:
 استفادت از میکروسکوپ در شاارش ذرات و الیاف و تعیین ابعاد آن یا را بداند

 انواع گراتیکول یا در مطالعات میکروسکوپی را شرح دید
 کالیبراسیون میکروسکوپ را بداند
 آماد سازی ناونه یا در بررسی میکروسکوپی را بداند
 واحدیای تراکم آالیندت یا در بررسی یای میکروسکوپی را بداند
 هدف کلی
آشنایی با تفسیر نتایج و مقایسه با حدود مجاز
 اهداف اختصاصی
انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر به:
 تفسیر نتایج در مواجهه یای مرسوم شیفت یای شغیی متعارف باشد
 تفسیر نتایج در مواجهه یای غیرمتعارف (شیفت یای کاری غیر معاول) باشد
 تفسیر نتایج در مواجهه با مخیوط آالیندت یای شیایایی باشد
 هدف کلی
آشنایی عایی با ناونه برداری و تعیین مقدار  So2در یوا به روش تیتراسیون
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دورت باید بتواند:
 آموخته یای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبیع دید.
 تاامی مراحل تعیین مقدار  So2را به تنهایی انجام دید و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نااید
 هدف کلی
آشنایی عایی با ناونه برداری و تعیین مقدار  No2در یوا به روش اسپکتروفتومتری
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دورت باید بتواند:
 آموخته یای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبیع دید.
 تاامی مراحل تعیین مقدار  No2را به تنهایی انجام دید و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نااید

 هدف کلی
آشنایی عایی با ناونه برداری و تعیین مقدار فیوم یای فیزی آین به روش اسپکتروفتومتری
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دورت باید بتواند:
 آموخته یای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبیع دید.
 تاامی مراحل تعیین مقدار فیوم یای فیزی آین را به تنهایی انجام دید و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نااید
 هدف کلی
آشنایی عایی با ناونه برداری و تعیین مقدار سرب به روش جذب اتای
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دورت باید بتواند:
 آموخته یای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبیع دید.
 تاامی مراحل تعیین مقدار سرب را به تنهایی انجام دید و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نااید
 هدف کلی
آشنایی عایی با ناونه برداری و شاارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیک
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دورت باید بتواند:
 آموخته یای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبیع دید.
 تاامی مراحل شاارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیک را به تنهایی انجام دید و نتایج
را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نااید

 هدف کلی
آشنایی عایی با ناونه برداری و شاارش الیاف به روش میکروسکوپیک
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دورت باید بتواند:
 آموخته یای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبیع دید.
 تاامی مراحل شاارش الیاف به روش میکروسکوپیک را به تنهایی انجام دید و نتایج را تفسیر
کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نااید
 هدف کلی
آشنایی عایی با ناونه برداری و تعیین مقدار یک آالیندت ییدروکربنی فرار در یوا با دستگات گاز کروماتوگرافی
 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دورت باید بتواند:
 آموخته یای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبیع دید.
 تاامی مراحل تعیین مقدار آالیندت ییدروکربنی فرار را به تنهایی انجام دید و نتایج را تفسیر
کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نااید
 هدف کلی
آشنایی عایی با آمادت سازی یک ناونه تهیه شدت با بطری گاز شوی و تجزیه با دستگات HPLC

 اهداف اختصاصی
دانشجو در پایان دورت باید بتواند:
 آموخته یای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبیع دید.
 تاامی مراحل آمادت سازی ناونه تهیه شدت با بطری گاز شوی و تجزیه با دستگات  HPLCرا به
تنهایی انجام دید و نتایج را تفسیر کند
 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نااید

 روش آموزش
مجازی

ترکیبی

حضوری

شرایط اجراء


امکانات آموزشی:
 اسالید ،کامپیوتر و با استفادت از نرم افزاریایی شامل سامانه نوید

 منابع درسی :
 خیر

آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟  بلی

 در صورت وجود جدول زیر را تکایل کنید:

صفحات و فصلهای مشخص

مشخصات کتاب شامل عنوان ،نویسندگان،مترجمین ،انتشارات ،سال و نوبت چاپ

شده برای مطالعه

بهرامی عبدالرحان ،روشهای ناونه برداری و تجزیه ی آالیندت یای یوا ،چاپ چهارم

کییه فصول مرتبن با عناوین
جیسات و ایداف ذکر شدت

رایناای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیایایی ،مرکز سالمت مطین و کار

کییه فصول مرتبن با عناوین
جیسات و ایداف ذکر شدت

 Stern MB ،Application and Computational Elements Industrialکییه فصول مرتبن با عناوین
 Hygiene. Last edition.جیسات و ایداف ذکر شدت
 SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis،کییه فصول مرتبن با عناوین
جیسات و ایداف ذکر شدت

مشخصات مقاله شامل عنوان ،نویسندگان ،مجله ،سال و شماره انتشار و صفحات

نوع محتوا*

مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/
تهیهکنندگان

توضیحات

نحوه دسترسی دانشجویان به
مقاله

آماده بودن فایل برای
بارگذاری**

 در صورتی که در نظر دارید جزوت یا یر نوع مطتوای دیگری (مانند فییم ،مجاوعه اسالید و  )...عالوت بر کتاب
فوق یا به تنهایی به عنوان منبع درسی به دانشجویان معرفی کنید  ،مشخصات آن را ذکر کنید و فایل آن
را ضایاه ناایید:

* منظور اسالید پاور پوینت ،جزوت ،فییم آموزشی ،محتوای بارگذاری شده بر روی سامانههای دیگر دانشگاه و  ...است.

 در صورتی که در نظر دارید مطتوای دیگری (مانند کتاب ،مجاوعه اسالید ،جزوت و  )...را به عنوان منبع مطالعه
بیشتر به دانشجویان معرفی کنید  ،مشخصات کامل آن را ذکر کنید( .در سامانه قساتی جداگانه برای این موارد
در نظر گرفته شدت است).
.

...................................................................................................................................................................................................................1
...................................................................................................................................................................................................................2
...................................................................................................................................................................................................................3
 آزمون های خود ارزیابی
 .1آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفتهاید؟

 بیی

 خیر

 در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمونیا را ذکر کنید.
شماره

عنوان آزمون

نوع آزمون

مهلت پاسخ دادن دانشجویان

مثال

ازمون مبطث
نیازسنجی در برنامه
درسی

تستی چهار
جوابی

از  99/7/14تا 99/7/20

میان ترم

مهلت ارائه بازخورد به تکالیف
تا تاریخ 99/7/24

تستی چهار
جوابی

99/12/09

از  99/12/09تا 99/12/09

 تکالیف و پروژههای دانشجویان

شماره

مثال

مهلت پاسخ

عنوان

شرح تکلیف

تکلیف

تکییف اول
کالسی

دادن
دانشجویان

در این تکییف در یک پاراگراف کوتات شرح دیید که مفهوم این عبارت
چیست؟ "برنامهیای درسی زیادی به صورت یمزمان به وجود آمدتاند .تاام
این برنامهیا باید یاگرا و یاسان شوند".
در مورد کوریکولوم رشته پزشکی (یا اگر آشنایی شاا کافی نیست کوریکولوم
رشته خودتان) مصادیقی برای موارد زیر ذکر ناایید :برنامه درسی رسای و
غیر رسای ،برنامه درسی مخفی ،برنامه درسی یراحی شدت ،آموزش دادت
شدت و مورد سنجش واقع شدت و برنامه درسی بی اثر

 99/7/12تا
99/7/23

از دانشجو خواسته می شود میزان آشنایی خود را با روش
های آماده سازی نمونه شرح دهند؟ انواع این روش ها را
1

نام ببرند .علت پیشرفت این روش ها و متدها را شرح

 99/12/15تا

مهلت فیدبک

هدف از ارائه

دادن مدرس

تکلیف

99/7/27

99/12/21

99/12/20

2

های آنالیز دستگاهی شرح دهند؟ انواع این روش ها را نام
ببرند .علت پیشرفت روش های آنالیز را شرح دهند.

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسی و درک

دهند.

از دانشجو خواسته می شود میزان آشنایی خود را با روش

مرور فصل مربویه
از منبع درسی و
درک مفاییم
مربویه

مفاهیم مربوطه

 1400/02/01تا
1400/02/03

1400/02/04

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسی و درک
مفاهیم مربوطه

از دانشجو خواسته می شود مزایا و معایب روش های آنالیز
دستگاهی را گزارش دهد.

3

 1400/02/18تا

1400/02/21

1400/02/21

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسی و درک
مفاهیم مربوطه



تکالیف طول ترم

 پروژه درسی
 .1آیا برای درس خود پروژت پایان ترم /میان ترم در نظر گرفتهاید؟

 بیی

 خیر

در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و یدف از ارائه آن را بنویسید:
مرور فصل مربوطه از منبع درسی و درک مفاهیم مربوطه

 سایر فعالیت های یادگیری
در سامانه امکان فعال سازی اتاق بطث (غیریازمان) ،وجود دارد .اگر در یراحی و یدایت مباحثه دقت
کافی انجام شود می-تواند به پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان کاک زیادی نااید .در صورت تاایل به
استفادت از این امکان موارد زیر را تکایل ناایید:
 اتاق بطث (فورم)
موضوع بطث:
.................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................................. ....................................................

 ارزشیابی دانشجویان
موارد ارزشیابی



بارم نمره

آزمون میان ترم

5

آزمون پایان ترم

10

شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

2

تکالیف و سایر فعالیت ها

2

مقررات
 حداقل نارت قبولی  :براساس مقررات آموزشی
 تعداددفعات مجاز غیبت در کالس :براساس مقررات آموزشی

جدول زمانبندی درس تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا
تاریخ ارائه

ساعت ارائه

99/11/11

10-8

99/11/11

13-15

99/11/18

10-8

99/11/18

13-15

99/11/25

10-8

موضوع جلسه

مدرس

مالحظات بهداشتی،

دکتر

ایمنی ،اخالقی در کار

عبدالرسول

آزمایشگاهی

رحمانی

مروری بر واحدهای
غلظت در محلول و
محاسبات غلظت
آالینده در حجم هوا

عبدالرسول

تقسیم بندی روش

عبدالرسول

های آنالیز دستگاهی

رحمانی

روش های مکانیکی
آماده سازی نمونه

مجازی

مجازی

مجازی

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم و

شده

تکلیف

مجازی و نرم
افزارهای ارائه
شده

دکتر
رحمانی

مجازی و نرم

میان ترم و

امکانات فضای

رحمانی

عبدالرسول

امکانات فضای

آزمون کتبی

شده

دکتر
عبدالرسول

مورد نیاز

ارزشیابی

شده

رحمانی

کلیات شیمی تجزیه و

آماده سازی نمونه

مجازی

دکتر

دکتر

روش های مکانیکی

نحوه ارائه

امکانات

روش

مجازی

امکانات فضای
مجازی و نرم

آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم و
تکلیف
آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم

افزارهای ارائه
شده

99/11/25

13-15

99/12/02

10-8

99/12/02

13-15

99/12/09

10-8

99/12/09

13-15

99/12/16

10-8

99/12/16

13-15

99/07/23

10-8

99/07/23

13-15

1400/01/14

10-8

روش های آماده
سازی نمونه

روش های آماده
سازی نمونه

روش های استخراج
فاز جامد و مایع

دکتر
عبدالرسول

مجازی

رحمانی

مجازی

رحمانی

مجازی

ارقام شایستگی و
تعاریف اساسی در این

عبدالرسول

مباحث

رحمانی

مجازی

روش های کمی در
آنالیز دستگاهی

کلیات روش های
اسپکتروسکوپی

عبدالرسول

(طیف بینی)

رحمانی

کلیات روش های
جذب و نشر اتمی

مجازی

مجازی

کلیات روش های
اسپکتروسکوپی

عبدالرسول

مولکولی

رحمانی

کلیات روش های

دکتر

کروماتوگرافی و دسته

عبدالرسول

بندی آن ها

رحمانی

مجازی و نرم
افزارهای ارائه

تکلیف

مجازی

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای
مجازی

مجازی و نرم
افزارهای ارائه
شده

مجازی

رحمانی

دکتر

پایان ترم و

شده

دکتر
عبدالرسول

افزارهای ارائه

میان ترم و

شده

رحمانی

دکتر

مجازی و نرم

آزمون کتبی

شده

دکتر
عبدالرسول

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای

رحمانی
دکتر

مجازی و نرم

میان ترم و

شده

دکتر
امتحان میان ترم

امکانات فضای

آزمون کتبی

امکانات فضای

رحمانی

عبدالرسول

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده

دکتر
عبدالرسول

مجازی و نرم

میان ترم و

شده

دکتر
عبدالرسول

امکانات فضای

آزمون کتبی

آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم و
تکلیف

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده
امکانات فضای
مجازی

مجازی و نرم
افزارهای ارائه
شده

مجازی

امکانات فضای
مجازی و نرم

آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم و
تکلیف
آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم

افزارهای ارائه
شده

1400/01/14

13-15

1400/01/21

10-8

1400/01/21

13-15

1400/01/28

10-8

1400/01/28

13-15

1400/02/04

10-8

1400/02/04

13-15

1400/02/11

10-8

1400/02/11

13-15

کلیات روش های

دکتر

کروماتوگرافی و

عبدالرسول

کروماتوگرافی گازی

رحمانی

کلیات روش های
کروماتوگرافی مایع

مبانی آنالیزهای
میکروسکوپی

تفسیر نتایج و
مقایسه با حدود مجاز

مجازی

مجازی

مجازی و نرم
افزارهای ارائه
شده

دکتر
مجازی

رحمانی

آزمون کتبی
میان ترم و
پایان ترم و
تکلیف

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم

شده

دکتر
عبدالرسول

افزارهای ارائه

پایان ترم

امکانات فضای

رحمانی

عبدالرسول

مجازی و نرم

میان ترم و

شده

دکتر
عبدالرسول

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی

رحمانی

امکانات فضای

آزمون کتبی

مجازی و نرم

میان ترم و

افزارهای ارائه

پایان ترم و

شده

تکلیف

آنالین،
روش های تیتراسیون

دکتر

برای تعیین تراکم

عبدالرسول

آالینده ها

رحمانی

امکانات فضای
مجازی

مجازی و نرم

سوال و پاسخ

افزارهای ارائه
شده
آنالین،

دکتر
رفع اشکال

عبدالرسول

امکانات فضای
مجازی

رحمانی

مجازی و نرم

سوال و پاسخ

افزارهای ارائه
شده

عایی :نمونه برداری و
تعیین مقدار  So2در
هوا به روش
تیتراسیون

عایی :نمونه برداری و
تعیین مقدار  No2در
هوا به روش
اسپکتروفتومتری

آزمایشگاه،
دکتر
عبدالرسول

امکانات فضای
مجازی

رحمانی

افزارهای ارائه

ارسالی از سوی
دانشجو

شده
آزمایشگاه،
دکتر
عبدالرسول

امکانات فضای
مجازی

رحمانی

مجازی و نرم

فیلم یا تحقیق
ارسالی از سوی
دانشجو

افزارهای ارائه
شده

عایی :نمونه برداری و
تعیین مقدار فیوم

دکتر

های فلزی آهن به

عبدالرسول

روش

رحمانی

اسپکتروفتومتری

مجازی و نرم

فیلم یا تحقیق

مجازی

آزمایشگاه،

فیلم یا تحقیق

امکانات فضای

ارسالی از سوی

مجازی و نرم

دانشجو

افزارهای ارائه
شده

آزمایشگاه،
1400/02/18

10-8

1400/02/18

13-15

1400/02/25

10-8

1400/02/25

13-15

1400/03/01

10-8

عایی :نمونه برداری و

دکتر

تعیین مقدار سرب به

عبدالرسول

روش جذب اتمی

رحمانی

امکانات فضای
مجازی

مجازی و نرم

فیلم یا تحقیق
ارسالی از سوی
دانشجو

افزارهای ارائه
شده

عایی :نمونه برداری و
شمارش ذرات گرد و
غبار به روش
میکروسکوپیک

دکتر
عبدالرسول

مجازی

رحمانی

آزمایشگاه،

فیلم یا تحقیق

امکانات فضای

ارسالی از سوی

مجازی و نرم

دانشجو

افزارهای ارائه
شده

عایی :نمونه برداری و

دکتر

شمارش الیاف به روش

عبدالرسول

میکروسکوپیک

رحمانی

مجازی

آزمایشگاه،

فیلم یا تحقیق

امکانات فضای

ارسالی از سوی

مجازی و نرم

دانشجو

افزارهای ارائه
شده

عایی :نمونه برداری و
تعیین مقدار یک

دکتر

آالینده هیدروکربنی

عبدالرسول

فرار در هوا با دستگاه

رحمانی

مجازی

امکانات فضای

ارسالی از سوی

مجازی و نرم

دانشجو

افزارهای ارائه

گاز کروماتوگرافی

شده
دکتر

جبرانی آزمایشگاه

آزمایشگاه،

فیلم یا تحقیق

عبدالرسول
رحمانی

مجازی

آزمایشگاه،

فیلم یا تحقیق

امکانات فضای

ارسالی از سوی

مجازی و نرم

دانشجو

افزارهای ارائه
شده

