
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 
 

 معرفی درس:

 
های گذشته ، مانند آلودگی میکروبی آب آشامیدنی ، تنها زمانی برطرف بیشتر مسائل زیست محیطی ، قرنها و دهه 

ان و انگیز عمر انس بطور اخص در مورد آنها بکار گرفته شد. افزایش شگفتشدند که روشهای علمی بطور کلی و شیمی 

های اخیر به مقدار زیاد به علت پیشرفت شیمی و پدید آمدن مواد شیمیایی جدید بوده بهبود کیفیت زندگی در دهه

 .است

ته در کشورهای توسعه یافغلبه ما بر آلودگی گسترده زیست شناختی و باال بردن استانداردهای سالمتی و ثروت مادی 

 .در سطح کم تمام شده است کره زمین گسترده آلودگی شیمیایی به قیمت

کارشناسی بهداشت  مقطع و رشته تحصیلی:    مهندسی بهداشت محیط      گروه آموزشی:      بهداشت    دانشکده :    

 محیط

  :  نام درس

 شیمی محیط

 2 :  تعداد واحد

 و نظری تئوری نوع واحد :

 8-22سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   شیمی عمومی  پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:

                                              مهندس علی پرویزیمسئول برنامه :  

 Aliparvizi69@Yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                           22221225:   دانشکده شماره تماس

                    مهندس علی پرویزی  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 Aliparvizi69@Yahoo.com پست الکترونیکی:آدرس                             22221225شماره تماس دانشکده:  

 مهندس علی پرویزیتهیه و تنظیم : 

 21/21/11بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D9%87+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D9%87+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


 

 

 باشد :عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می 
 

ید ، اس)موالریته، نرمالیته و ...(بیان سرفصل و قوانین و مقررات درس، واحدهای بیان عوامل مختلف در آب و فاضالب  *

 و باز، بافر

 خصوصیات فیزیکی و فیزیکوشیمیایی آب و شیمیایی *

 خصوصیات شیمیایی آب *

 ادامه خصوصیات شیمیایی آب *

 روشهای گندزدایی *

برداری و محافظت از نمونه ها، روشهای مختلف آزمایش آب و فاضالب،  ارزیابی داده های کمی )دقت، روشهای نمونه  *

 صحت و ...(

 و دستگاه جذب اتمی HPLCمبانی تئوری دستگاههای آنالیز گاز کروماتوگرافی،  *

 در آب و فاضالب و کاربرد آن  CODو  BODمبانی تئوری  *

 آزمایشگاه شیمی محیط و اصول ایمنی ،شرح چگونگی تهیه گزارش کارآشنایی با قوانین کار در *
 انجام آزمایش اندازه گیری کدورت*
 انجام آزمایش جارتست*
 و انجام آزمایش قلیائیت pHاندازه گیری *
 آزمایش اندازه گیری سختی آب*
  آزمایش یون کلرید  انجام*
 انجام آزمایش اکسیژن محلول*

 (BODخواهی بیوشیمیایی )انجام آزمایش اکسیژن  
 (CODانجام آزمایش اکسیژن خواهی شیمیایی )*
 انجام آزمایش آنیون نیترات*
 انجام آزمایش جامدات  
 (SVIانجام آزمایش شاخص حجمی لجن )*
 انجام آزمایش هدایت الکتریکی*
 آنیون های کلرور، سولفات، فسفاتآزمایش  انجام*
 تعیین آهن و منگنزانجام آزمایش *
 انجام آزمایش اندازه گیری فلزات سنگین*
 

 

 

 
 



 
 
 

 ف کلیاهدا 

د ، اسی)موالریته، نرمالیته و ...(بیان سرفصل و قوانین و مقررات درس، واحدهای بیان عوامل مختلف در آب و فاضالب 

 و باز، بافر

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بیان کند فاضالب واحدهای بیان عوامل مختلف در آب و 

 موالریته، نرمالیته و ... را تعریف کند 

 را شرح دهد اسید و باز، بافر 

 
 

 هدف کلی 

 خصوصیات فیزیکی و فیزیکوشیمیایی آب و شیمیایی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  توضیح دهدخصوصیات فیزیکی از قبیل رنگ، طعم و بو، کدورت، درجه حرارت آب را 

  خصوصیات فیزیکوشیمایی آب و فاضالب، از قبیلPH  وEC را شرح نماید 

 

 

 هدف کلی 

 خصوصیات شیمیایی آب

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  جامدات محلول کل را تعیین نماید 

 اسیدیته آب را مشخص نماید 

 قلیائیت را تعیین کند 

 

 
 

 اهداف کلی 

 شیمیایی آب ادامه خصوصیات

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  کاتیون ها و آنیون ها را تشخیص و تفکیک نماید 

 مواد آلی را تفکیک نماید 

 سختی را محاسبه کند 

 
 



 

  

 اهداف کلی 

 روشهای گندزدایی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

                تصفیه حرارتی را شرح دهد 

                   تصفیه به وسیله تشعشع راتوضیح دهد 

 را توضیح دهد تصفیه به وسیله مواد شیمیایی 

 
 

 اهداف کلی 

روشهای نمونه برداری و محافظت از نمونه ها، روشهای مختلف آزمایش آب و فاضالب،  ارزیابی داده های کمی )دقت، 

 صحت و ...(

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  نمونه برداری لحظه ایGrab or catch sampling را شرح دهد 

  نمونه برداری مداومContinious sampling را شرح دهد 

 - نمونه برداری مرکب Composite sampling را شرح دهد 

  نمونه برداری مخلوطintegrated sampling را شرح دهد 

 
 

 اهداف کلی 

 و دستگاه جذب اتمی HPLCمبانی تئوری دستگاههای آنالیز گاز کروماتوگرافی، 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  روش کار با دستگاهGC را بداند 

  روش کار با دستگاهHPLC را بداند 

  دستگاه جذب اتمی را بداندروش کار با دستگاه 

 
 

 

 اهداف کلی 

 در آب و فاضالب و کاربرد آن  CODو  BODمبانی تئوری 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 BOD را شناخته و آن را محاسبه نماید 

 COD را شناخته و آن را محاسبه نماید 

 



 
 

 اهداف کلی 

 گزارش کار آشنایی با قوانین کار در آزمایشگاه شیمی محیط و اصول ایمنی ،شرح چگونگی تهیه
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  خطرات موجود در آزمایشگاه 

 روش های مواجهه با هر خطر 
 

 

 

 اهداف کلی 

 انجام آزمایش اندازه گیری کدورت  
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  اهمیت کدورت ،واحدهای اندازه گیری و انوع روش های اندازه گیری کدورت 

 روش انجام آزمایش اندازه گیری کدورت 
 

 

 

 اهداف کلی 

 انجام آزمایش جارتست
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کاربرد آزمایش جار 

 روش انجام آزمایش جار 
 

 

 

 اهداف کلی 

 و انجام آزمایش قلیائیت pHاندازه گیری 
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  استفاده از دستگاه pH متر 

 روش انجام آزمایش قلیائیت 
 

 

 

 

 



 

 اهداف کلی 

 آزمایش اندازه گیری سختی آب
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  انواع سختی و یون های ایجاد کننده ی آن 

 .روش انجام آزمایش سختی 
 

 

 

 اهداف کلی 

  آزمایش یون کلرید  انجام

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 روش انجام آزمایش یون کلرید 

 

 

 

 اهداف کلی 

 انجام آزمایش اکسیژن محلول
  اهداف اختصاصی 

 :نشجو  در پایان دوره باید بتوانددا

  محلولروش انجام  آزمایش اکسیژن 

 

 

 

 

 اهداف کلی 

 (BODانجام آزمایش اکسیژن خواهی بیوشیمیایی )  

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ( روش انجام آزمایش آزمایش اکسیژن خواهی بیوشیمیاییBOD) 
 

 

 

 

 

 



 

 اهداف کلی 

  انجام آزمایش آنیون نیترات

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 روش انجام آزمایش آزمایش آنیون نیترات 

 

 

 

 اهداف کلی 

  انجام آزمایش جامدات

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  روش انجام آزمایش آزمایش جامدات کل  

 روش انجام آزمایش آزمایش جامدات محلول 

 

 

 

 اهداف کلی 

 (SVIانجام آزمایش شاخص حجمی لجن )

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ( روش انجام آزمایش آزمایش شاخص حجمی لجنSVI) 
 

 

 

 اهداف کلی 

  انجام آزمایش هدایت الکتریکی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 روش انجام آزمایش آزمایش هدایت الکتریکی 
 

 

 

 

 

 

 



 

 اهداف کلی 

  آنیون های کلرور، سولفات، فسفاتآزمایش  انجام

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  آنیون های کلرور، سولفات، فسفاتآزمایش  انجامروش 
 

 

 

 اهداف کلی 

  تعیین آهن و منگنزانجام آزمایش 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  منگنزتعیین آهن و روش انجام آزمایش 
 

 

 

 اهداف کلی 

  انجام آزمایش اندازه گیری فلزات سنگین

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  آزمایش اندازه گیری فلزات سنگینروش انجام 
 

 

 

 اهداف کلی 

  انجام آزمایش اندازه گیری فلوراید

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  آزمایش اندازه گیری فلورایدروش انجام 
 

 

 

 

 
 

 



 حضوریروش آموزش : 
 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  وايت برد، ماژيک كامپيوتر، ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور  ، 

 

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد: در 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

، مبانی شیمی تجزیه در آزمون های زیست محیطی آب و فاضالب، 2521ایماندل کرامت اله 

 انتشارات آینه کتاب

 تمام فصول

کالری، مک کارتی پری، پارکین جن، مترجمان: بابایی علی اکبر، علوی ناد علی، سایر *

، شیمی محیط زیست)آنالیز های آب و فاضالب(، 2588جعفرزاده حقیقی فرد نعمت اهلل 

 انتشارات اندیشه رفیع

 تمام فصول

*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental 

Chemistry, Second Edition, CRC Press: 2 edition 

 تمام فصول

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 

edition 

 تمام فصول

 

 

 

 

 

 

 

 



 آزمون های دوره ای در طول ترم 

 خير   بلي   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا برای درس خود1

 را ذكر كنيد.ها در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 شیمی محیط 2
تستی و 

 تشریحی
 متعاقبا اعالم خواهد گردید متعاقبا اعالم خواهد گردید

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 

 

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 02 آزمون میان ترم

 02 آزمون پایان ترم

 - شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 12 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

 01                       حداقل نمره قبولي                               

 4            تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

* 
تکلیف 

 کالسی

بنابر ارزیابی دانشجو و شناخت از فهم مطالب در پایان پاره ای از 

جلسات تکلیف درسی به صورت حل تمرین در اختیار دانشجو قرار 

 داده خواهد شد

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد

یک هفته از 

تاریخ 

 بارگذاری

 فهم و تسلط

بیشتر بر 

 مطالب درسی



 

 شیمی محیط درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

91/99/9011 91-8 

واحدهای بیان 

عوامل مختلف 

در آب و 

فاضالب 

)موالریته، 

نرمالیته و ...(، 

 باز، بافراسید و 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

91/99/9011 91-91 
خصوصیات 

فیزیکی و 

فیزیکوشیمیایی 

 آب و شیمیایی

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

3/91/9011 91-8 

خصوصیات 

 شیمیایی آب
مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

3/91/9011 91-91 

ادامه 

خصوصیات 

 شیمیایی آب
 

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

97/91/9011 91-8 

روشهای 

 گندزدایی
مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

97/91/9011 91-91 

روشهای نمونه 

برداری و 

محافظت از 

 نمونه ها

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم



10/91/9011 91-8 

مبانی تئوری 

دستگاههای 

آنالیز گاز 

کروماتوگرافی، 

HPLC  و

دستگاه جذب 

 اتمی

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

10/91/9011 91-91 

مبانی تئوری 

BOD  وCOD  

در آب و 

فاضالب و 

 کاربرد آن

مهندس 

 پرویزی مهر
 تئوری

 

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

91/9/9019 91-8 

آشنایی با 

قوانین کار در 

آزمایشگاه 

شیمی محیط و 

اصول ایمنی 

،شرح چگونگی 

تهیه گزارش 

 کار

مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

91/9/9019 91-91 

انجام آزمایش 

اندازه گیری 

مهندس  کدورت

 پرویزی مهر
 (عملی)

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

13/9/9019 91-8 

انجام آزمایش 

 جارتست

مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

13/9/9019 91-91 

اندازه گیری 

pH  و انجام

آزمایش 

 قلیائیت

مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی) 

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم



31/9/9019 91-8 

آزمایش اندازه 

گیری سختی 

مهندس  آب

 پرویزی مهر
 (عملی)

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

31/9/9019 91-91 

آزمایش  انجام

  یون کلرید 

مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

1/1/9019 91-8 

انجام آزمایش 

 اکسیژن محلول
مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

1/1/9019 91-91 

انجام آزمایش   

اکسیژن خواهی 

بیوشیمیایی 

(BOD) 

مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

11/1/9019 91-8 
انجام آزمایش 

اکسیژن خواهی 

شیمیایی 

(COD) 

مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

كامپيوتر و سامانه 

ميانترم و  نويد

 پايانترم

11/1/9019 91-91 

انجام آزمایش 

 آنیون نیترات
مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

17/1/9019 91-8 

انجام آزمایش   

 جامدات
مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

17/1/9019 91-91 

انجام آزمایش 

شاخص حجمی 

 (SVIلجن )
مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم



 

 

3/3/9019 91-8 

انجام آزمایش 

هدایت 

 الکتریکی
مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

3/3/9019 91-91 

آزمایش  انجام

آنیون های 

کلرور، سولفات، 

 فسفات

مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

91/3/9019 91-8 

انجام آزمایش 

تعیین آهن و 

 منگنز
مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

91/3/9019 91-91 

انجام آزمایش 

اندازه گیری 

 فلزات سنگین
مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم

97/3/9019 91-8 

اندازه گیری 

 فلوراید
مهندس 

 پرویزی مهر
 (عملی)

 ،پروژكتور  اساليد

 ئو پروژكتورويد

،كامپيوتر ،  وايت 

 برد، ماژيک

 

ميانترم و 

 پايانترم


