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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
  بهداشت مطالعات و توسعه آموزشدفتر 

  شیمی محیط) course plan ( دوره درس  طرح 
   

  
  1397-1398اول  :نیمسال تحصیلی  *.                                                                شیمی محیط نام درس:

  پیوسته کارشناسی -بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                     بهداشتدانشکده: 
  شیمی عمومینیاز: درس پیش                                            واحد عملی) 1واحد تئوري،  1واحد(  2   * تعداد واحد:

         10-12 شنبهیک  و 30/12- 14 نبهش * روز و ساعت برگزاري: 
  مهندسی بهداشت محیط*.گروه آموزشی:                                               7کالس شماره  محل برگزاري: .*  

  مهدي صادقیدکتر مدرسین: نام 
  شنبه تا چهارشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                            دکتر مهدي صادقی مسوول درس:نام 

 dr-sadeghi@goums.ac.ir: پست الکترونیک 32450155تلفن: گروه مهندسی بهداشت محیط.آدرس دفتر: 

  محیطکسب دانش و اطالعات الزم در زمینه شیمی : هدف کلی درس
  آشنایی دانشجویان با خواص آب و یونیزاسیون بر اساس قانون جرم. -1
  آب و فاضالبآشنایی دانشجویان با پارامترهاي فیزیکی و فیزیکوشیمیایی  -2
  پارامترهاي شیمیایی آب و فاضالبآشنایی دانشجویان با  -3
  )گندزدایی و خوردگی ، انعقاد و لخته سازيتفیه آب و فاضالب ( هايفرآیندشیمی آشنایی دانشجویان با  -4
  آشنایی دانشجویان با روشهاي آنالیز پارامترهاي مختلف در محیط هاي آب ، فاضالب، خاك و هوا -5
  

  اهداف اختصاصی:
  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

  را بیان کند. ویژگیها و خواص مهم آب-1-1
  مفاهیم یون، بنیان، یونیزاسیون را بداند.-2-1
  روابط غلظت را بیان نماید. -3-1
  روابط غلظت معمولی، موالریته ، نرمالیته را بداند. -4-1
  پارامترهاي فیزیکی آب و فاضالب شامل مواد معلق، دانسیته ،کدورت ، رنگ ، طعم ، بو و دما را بداند. -1-2
  را بداند. pHپارامترهاي فیزیکو شیمیایی آب و فاضالب شامل هدایت الکتریکی و  -2-2
  اهمیت و روش تعیین پارامترهاي فیزیکو شیمیایی را بداند. -3-2
  پارامتراهاي شیمیایی آب شامل آنیونها و کاتوینها، سختی، قلیاییت ، مواد محلول را بداند. -1-3
  پارامترهاي شیمیایی را بداند.روش تعیین هر کدام از  -2-3
  شیمی فرایند انعقاد در تصفیه آب و فاضالب را بداند. -1-4
  شیمی فرایند گندزدایی در تصفیه آب و فاضالب را بداند. -2-4
  شیمی خوردگی در سیستم هاي تصفیه آب و فاضالب را بداند. -3-4
  ، خاك و هوا) را بداند.روش هاي نمونه برداري از محیط هاي مختلف (آب، فاضالب -1-5
  ختلف را بداند.مروشهاي آنالیز پارامترها در محیط هاي  -2-5
  روشهاي آنالیز دستگاهی جهت تعیین مقادیر کم پارامترها را بداند. -3-5
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  شیوه تدریس: 
  حل مساله -استفاده از وسایل کمک آموزشی، پرسش و پاسخ  -سخرانی

 
  

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
امتحـان   -درصـد، 10تکالیف درسی و حل مسـایل =  -درصد، 10امتحان در کالس=-درصد، 5و حل مساله در کالس=  ارزشیابی -

  درصد75تشریحی =  -پایان ترم به صورت تستی 
  

    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
  ، تذکر در صورت تاخیر حضور و غیاب، انجام تکالیف،عدم استفاده از تلفن همراه

  وظایف و تکالیف دانشجو:
  حل مسائل و تکالیف درسی
  -* تاریخ امتحان میان ترم: 

  8-10ساعت  03/11/97    تاریخ امتحان پایان ترم: 
  * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 

  :یمنابع اصل
١- Chemistry for Environmental Engineering and Science, Sawyer Mc Carty, Mc Graw Hill, 

٢٠٠٣. 
 1389 - ترجمه علی بابایی، انتشارات اندیشه رفیع  - زیستشیمی محیط  -2

  منابع براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
     ات آیینه کتابانتشار -دکتر ایماندل  –مبانی شیمی تجزیه در آزمونهاي زیست محیطی آب و فاضالب  - 1

  
  شیمی محیط یجدول زمان بندي برنامه درس

  مالحظات /   مدرس  عنوان  ساعت  تاریخ  روز  ردیف
1  

  30/12-14 07/07/97  شنبه
آشنایی دانشجویان با خواص آب و یونیزاسیون بر  

  اساس قانون جرم.
 

دکتر 
  صادقی

  

دکتر   حل مسایل مربوط به غلظت ها  30/12-14 14/07/97 شنبه  2
 صادقی

  

ــی و     30/12-14 21/07/97 شنبه  3 ــاي فیزیک ــا پارامتره ــجویان ب ــنایی دانش آش
  در محیطفیزیکوشیمیایی 

  

دکتر 
  صادقی

  

  محیطآشنایی دانشجویان با پارامترهاي شیمیایی   30/12-14 28/07/97 شنبه  4
  

دکتر 
 صادقی

 

تصـفیه  آشنایی دانشجویان با شـیمی فرآینـدهاي     30/12-14 05/08/97 شنبه  5
    آب و فاضالب

دکتر 
 صادقی

 

آشنایی دانشجویان با شیمی فرآیندهاي گندزدایی   30/12-14 12/08/97 شنبه  6
  و خوردگی

  

دکتر 
 صادقی

 

آشنایی دانشجویان با روشـهاي آنـالیز پارامترهـاي      30/12-14 19/08/97 شنبه  7
 مختلف در محیط هاي آب ، فاضالب، خاك و هوا

دکتر 
 صادقی

 

 دکتر   آنالیز دستگاهیروش هاي    30/12-14 26/08/97 شنبه  8
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 صادقی
     امتحان پایان ترم   8- 10 03/11/97 شنبهچهار  9

 


