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 معرفی درس:
منجر به تغييرات کيفی    هاگيرد. این واکنشآب، هوا و فاضالب و غيره صورت می  های مختلف خاک، های شيميایی در محيطواکنش

اجزاء زنده محيط از جمله انسان ایجاد  رات مطلوب و یا نامطلوبی را برایثات ن اس کدر این محيط ها خواهد شد. این تغييرات مم

ی  لبمطاس  در محيط بسيار متداول می باشد. در این در  يه آالینده ها های شيميایی در حذف و تصفنماید. همچنين استفاده از روش

  باحثخواهد شد. استفاده از این م  ئهات آدی در محيط ارابشيمی ترکي  و  کمومی، شيمی فيزیعبه شيمی    طمربو  مدر زمينه مفاهي

ایش مواد شيميایی در محيط و به طور  پد جامد و کنترل و ئمواد زا ع شهری و صنعتی، دف فاضالب ع، دفالممين آب س أایش و تپدر 

 مفيد خواهد بود. کلی بهسازی محيط 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 
 اصول و روش های دستگاهی اندازه گيری ناخالصی ها در آب و فاضالب   -

 اصول و روش های نمونه برداری  -

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

 1 :  تعداد واحد  شيمی محيط :  نام درس

 نظری  نوع واحد :

 8-10چهارشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   شيمی عمومی  پيش نياز:

 214دانشگده بهداشت کالس  مکان برگزاری:

                                                دکتر زهرا شمسی زادهمسئول برنامه : 

 z_shamsizadeh69@yahoo.com آدرس پست الکترونيکی:                                       52519273:      دانشکده شماره تماس

                                                                    دکتر زهرا شمسی زاده    مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 z_shamsizadeh69@yahoo.com  آدرس پست الکترونيکی:                                  52519273شماره تماس دانشکده:           

 دکتر زهرا شمسی زاده تهيه و تنظيم : 

 11/11/1401 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 گيری روش های آن ها خصوصيات فيزیکوشيميایی و اندازه  -

 کدورت )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری( -

 رنگ  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

- pH   )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری( 

 اسيدیته  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 قليائيت  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 ی، روش های اندازه گيری( سختی  )مالحظات عموم -

 کلر باقيمانده و کلر مورد نياز  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری( -

 کلرور  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 اکسيژن محول  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری( -

 بيوشيميایی  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری( اکسيژن مورد نياز -

 ژن مورد نياز شيميایی  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(اکسي -

 ازت  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 جامدات  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 آهن و منگنز  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 فلوراید  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 ات عمومی، روش های اندازه گيری( سولفات  )مالحظ -

 فسفر و فسفات  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری( -

 روغن و چربی  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 اسيد های فرار  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  -

 )مالحظات عمومی، روش های اندازه گيری(  آناليز گازها  -

 آالینده های کمياب جزئی -

 

 ف كلیاهدا ❖

 شيمی محيط  مفاهيم کلیآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ارتباط بين شيمی و شيمی محيط را شرح دهد. -

 د.هميت شيمی محيط را بدانا -

 . انجام دهدمحاسبات مربوط به محلول سازی را   -

 هدف كلی ❖

 آشنایی با مفاهيم اساسی شيمی کمی 

 

 

 



 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 د. ها را بدان مختلف نمونه برداری و مزایا و معایب آن انواع -

 .کند  کاربرد تعيين فرمول مولکولی ترکيبات در محيط زیست را توضيح دهد و فرمول مولکولی را تعيين -

 .کند آزمایشات شيميایی در محلول های آبی را تشخيص دهد و ميزان خطا در این آزمایشات را تعيينصحت  -

 .کاربرد نمودارهای تجمعی در شيمی محلول های آبی را بداند -

 .مفهوم غلظت معادل را بداند و بتواند محاسبات آن را انجام دهد  -

 

 هدف كلي ❖

 فيزیکوشيميایی محلول های آبی آشنایی با مشخصات 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ی و شيميایی محلول های آبی را بشناسدکهای اندازه گيری خصوصيات فيزی روش

 

 هدف كلي ❖

 آشنایی با روش های آناليز گازها، بخارات و ذرات 

 

 اهداف اختصاصي   ❖

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 
 .ی کندیشيميایی آالینده های هوا را شناسا  تاهيم -

 .از گازها، بخارات و ذرات آشنا باشد عمبا انواع آالینده های هوا ا -

 .يد و انتشار آالینده های هوا را شرح دهدلند توآیفر -

 .های نمونه برداری از هوا را بداند انی روشبم -

 .هوا را شرح دهد های نمونه برداری و اندازه گيری ذرات در روش -

 .ترکيب شيميا ی ذرات معلق در هوا را توضيح دهد -

 

 روش آموزش  ❖
 

 حضوری                   مجازی                                  تركیبی                            

 شرايط اجراء 

 

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

 

 



 

   :منابع درسي   ❖

 خير   بلی  ◼ در نظر دارید؟  درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد:  •

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

 مطالعه مشخص شده برای 

کالری، مک کارتی پری، پارکين جن، مترجمان: شیيمی محيط زیسیت)آناليز های آب و فاضیالب(، سیایر  

 1388بابایی علی اکبر، علوی ناد علی، جعفرزاده حقيقی فرد نعمت اهلل، انتشارات اندیشه رفيع، 

،  9، 8، 7، 6،  5،  3، 1فصل 

 ( 195تا  13صفحه ) 11، 10

 

 

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

 به مقاله

  

  
 

در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب   •

آن را   فایل ، مشخصات آن را ذكر كنيد و  به دانشجويان معرفي كنيد   منبع درسیفوق يا به تنهايي به عنوان  

 ضميمه نماييد: 

 
 و ... است.  های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ،  يجزوه، فيلم آموزشاساليد پاور پوينت، منظور  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفين/

 کنندگان تهيه
 توضيحات 

آماده بودن فایل  

 اری ذ برای بارگ

** 

    

    

    



 )كوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های   ❖

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

 ها را ذكر كنيد. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 دقيقه 60 تستی و تشریحی  محيط یشيم 1

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه ❖

 طول ترم   ف يتکال ▪

 شماره 
عنوان  

 تکليف
 شرح تکليف

مهلت پاسخ  

 توسط

 دانشجویان 

مهلت فيدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه 

 تکليف

1 

حل مسائل 

مبانی 

شيمی  

 محيط

مسائل مربوط به مبانی شيمی  در موعد مقرر دانشجو باید 

 محيط را پاسخ دهد. 
هفته یک   

یک هفته بعد  

از مهلت  

پاسخگویی  

 دانشجو 

تسلط دانشجو  

بر مسائل  

مربوط به مبانی  

 شيمی محيط

2 

 

حل مسائل 

مفاهيم  

 شيمی کمی 

شيمی  مفاهيم مسائل مربوط به در موعد مقرر دانشجو باید 

 را پاسخ دهد. کمی
 یک هفته 

یک هفته بعد  

از مهلت  

پاسخگویی  

 دانشجو 

تسلط دانشجو  

بر مسائل  

به  مربوط 

مفاهيم شيمی 

 کمی 

3 

حل مسائل 

مشخصات  

فيزیکی و  

شيميایی  

محلول های  

 آبی 

مشخصات فيزیکی و  مسائل  در موعد مقرردانشجو باید 

 را پاسخ دهد.   شيميایی محلول های آبی
 یک هفته 

یک هفته بعد  

از مهلت  

پاسخگویی  

 دانشجو 

تسلط دانشجو  

بر مسائل  

   به مربوط

مشخصات  

فيزیکی و  

شيميایی  

محلول های  

 آبی 

4 

حل مسائل 

مشخصات  

آالینده 

 کمياب های

مسائل مربوط به مشخصات  در موعد مقرر دانشجو باید 

 را پاسخ دهد.   کمياب آالینده های
 یک هفته 

یک هفته بعد  

از مهلت  

پاسخگویی  

 دانشجو 

تسلط دانشجو  

بر مسائل  

   به مربوط

مشخصات  

  آالینده های

 کمياب 



 پروژه درسی  ▪

 خير  ◼  بلي    ايد؟در نظر گرفتهميان ترم  /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:            

 ............................................................................................................................. .............................................................................  

 ................... ..................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابي دانشجویان ❖

 بارم نمره  ارزشیابی موارد 

 - آزمون ميان ترم 

 نمره  14 آزمون پایان ترم 

 نمره  2 شرکت فعال در کالس و حضور و غياب 

 نمره  4 تکاليف و سایر فعاليت ها 

 

 

 مقررات  ❖

                            10             :حداقل نمره قبولي ▪

            مقررات آموزشيمطالبق   : تعداددفعات مجاز غيبت در كالس ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیمی محیط درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
 موضوع جلسه 

 مدرس
نحوه 

 ارائه 

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

 مبانی شیمی محیط  8-10 19/11/1401

 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 پاورپوينتافزار 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

26/11/1401 

8-10 
مفاهیم اساسی شیمی  

 کمی 
 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

3/12/1401 

8-10 

مشخصات  

فیزیکوشیمیایی محلول 

 دكتر زهرا شمسي زاده  آبی های 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

10/12/1401 

8-10 
مشخصات  ادامه 

فیزیکوشیمیایی محلول 

 های آبی 
 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 فعال وحضور 

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

24/12/1401 
8-10 

مشخصات  ادامه 

فیزیکوشیمیایی محلول 

 های آبی 
 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

16/01/1402 
8-10 

آنالیز گازها، بخارات و  

 ذرات
 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

23/01/1402 
8-10 

آالینده های کمیاب  

 جزئی
 دكتر زهرا شمسي زاده 

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

30/01/1401 
 دكتر زهرا شمسي زاده  شیمی خاک 8-10

سخنراني،  

سامانه 

 نويد 

 كامپيوتر، نرم 

 افزار پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 ترم آزمون پايان

   دکتر زهرا شمسی زاده امتحان پایان ترم   
 

 

 


