
  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 شیمی محیط)Lesson planفرم طرح درس روزانه  (

  
  شیمی محیطنام درس :    

  15/11/1396شنبه ، یک 1396- 1397تحصیلی  سال دومنیم سال  تاریخ برگزاري :  1شماره جلسه :
و  ص آب و یونیزاسـیون بـر اسـاس قـانون جـرم     آشنایی دانشجویان با خوا موضوع جلسه :

  مفاهیم اساسی شیمی تعادلی
  دانشکده بهداشت محل برگزاري :

  دکتر مهدي صادقیمدرس :  دقیقه 105 مدت جلسه (دقیقه) :
  پیوستهناکارشناسی  –بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  نیزاسیون بر اساس قانون جرم.آشنایی دانشجویان با خواص آب و یو :هدف کلی درس   

  رئوس مطالب
  حیطه  رفتاري  اهداف

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

خواص فیزیکی  .1
آب بر اساس فرمول 

  شیمیایی

         را توضیح دهد.وزن مخصوص آب  1- 1
  را بیان نماید. درحه تبخیر 2-1
                  را بیان نماید. درجه انجماد 1- 3
  در آب را توضیح دهد. حاللیت گازها 4-1 

          را توضیح دهد.هدایت الکتریکی   5-1
  را توضیح دهد. گرماي ویژه 1- 6

  پرسش و پاسخ  دیتا،پرژکتور - ویدئو  سخنرانی  شناختی

فرمول شیمیایی  .2
آب بر اساس پیوند 

  شیمیایی

       ضیح دهد.را توپیوند هیدروژنی   2- 1
       را توضیح دهد. پیوند کوواالنسی 2-2
           را توضیح دهد.پیوند الکترواالنسی  2- 3
       را توضیح دهد. پیوند داتیو 2- 4

  شناختی



                را توضیح دهد.پیوند قطبی     5-2
       را توضیح دهد. پیوند غیر قطبی 2- 6

شیمی محلول ها  .3
بر اساس 

  نیزاسیونیو

    را بداند.تعریف اتم  3- 1
            را توضیح دهد.   جرم اتمی 2-3
  بداند. راتعریف یون    3- 3  
       را توضیح دهد. یونیزاسیون 3- 4
                          را توضیح دهد. قابلیت حاللیت 5-3

  شناختی

محلول هاي - 4
استاندارد بر اساس 

 غلظت

  را بداند.د    ي استاندارتعریف محلول ها 4- 1
           را توضیح دهد.موالریته  2-4
             را توضیح دهد.عیار   4- 3
                  را توضیح دهد. نرمالیته 4- 4
       را توضیح دهد. مواللیته 4- 5 

       را توضیح دهد. جزء مولی - 4- 6

  شناختی

روابط غلظت و  -5
حجم بر اساس 

  فرمول

  را بداند.مول نرمالیته در حجم  فر 5- 1
             را بداند.فرمول غلظت درحجم  2-5
  را بداند. تهیه محلول هاي نرمال وموالرازمحلول هاي تجاري 5- 3

 -ویدئو  سخنرانی  شناختی
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

رقیق سازي  - 6
محلول ها بر اساس 

  غلظت

 -ویدئو  سخنرانی  شناختی  را بداند. و حجم فرمول رقیق سازي با توجه به روابط غلظت 6- 1
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

  
  

  
  
  



 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (
  شیمی محیطنام درس :    

  29/11/1396شنبه ، یک 1396-1397سال تحصیلی   دومنیم سال  تاریخ برگزاري :  2شماره جلسه :
، موالریته، نرمالیته، رقیق سازي محلـول  مسایل یونیزاسیون، اکی واالنحل  موضوع جلسه :

  ها و تهیه محلول هاي استاندارد.
  دانشکده بهداشت محل برگزاري :

  دکتر مهدي صادقیمدرس :  دقیقه 105 مدت جلسه (دقیقه) :
  پیوستهناکارشناسی  –بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

    ، اکی واالن، موالریته، نرمالیته، رقیق سازي، و تهیه محلول هاي استانداردآشنایی با مسایل یونیزاسیون هدف کلی درس:   

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

محاسبه اکی  - 1
واالن ترکیبات 

 شیمیایی

  نماید. محاسبهرا  اکی واالن اسیدها 1- 1
  نماید. محاسبهرا  کی واالن بازهاا 2-1
 نماید. محاسبهرا  اکی واالن نمکها 1- 3

  شناختی
 (درك)

برنامه  سخنرانی
  ریزي شده

 -ویدئو
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

محاسبه  -2
 یونیزاسیون

  شناختی نماید. محاسبهرا  ثابت یونیزاسیون براي ترکیبات مختلف 2- 1
 (درك)

محاسبه  - 3
 موالریته

  شناختی نماید. محاسبهرا  موالریته ترکیبات مختلف 3- 1
 (درك)

  نماید. محاسبهرا نرمالیته اسیدها  4- 1 محاسبه نرمالیته - 4
  نماید. محاسبهرا  نرمالیته بازها 2-4
 نماید. محاسبهرا نرمالیته نمک ها  4- 3

  شناختی
 (درك) 

 
  



  
  

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (
  

  شیمی محیطنام درس :    
  06/12/1396شنبه ، یک 1396-1397سال تحصیلی   دومنیم سال  تاریخ برگزاري :  3شماره جلسه :

  دانشکده بهداشت محل برگزاري :  محیطآشنایی دانشجویان با پارامترهاي فیزیکی و فیزیکوشیمیایی  موضوع جلسه :

  دکتر مهدي صادقیمدرس :  دقیقه 105 مدت جلسه (دقیقه) :
  پیوستهنا کارشناسی –بهداشت محیط  مقطع تحصیلی فراگیران : رشته و

  آب و فاضالبآشنایی دانشجویان با پارامترهاي فیزیکی و فیزیکوشیمیایی  هدف کلی درس:   

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

ي پارامترها - 1
 فیزیکی کیفیت آب

             ،منابع ، روش اندازه گیري آن را بیان نماید.جامدات معلق  1- 1
              ، منابع ، روش اندازه گیري آن را بیان نماید.کدورت 2-1
                      ، منابع ، روش اندازه گیري آن را بیان نماید.رنگ   1- 3
                   ش اندازه گیري آن را بیان نماید.، منابع ، روطعم و بو     1- 4
             ، منابع ، روش اندازه گیري آن را بیان نماید.دما 5-1

  شناختی
 (درك)

 -ویدئو   سخنرانی
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

پارامترهاي .2
  فیزیکوشیمیایی

  هدایت الکتریکی، منابع،روش اندازه گیري را بیان نماید. - 2- 1
، اثرات آن در سیستم تصفیه را توضیح pHروش اندازه گیري  -2-2

  دهد.

  

 
  
  

  



 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (
  شیمی محیطنام درس :    

  13/12/1396شنبه ، یک 1396-1397سال تحصیلی   دومنیم سال  تاریخ برگزاري :  4شماره جلسه :
  دانشکده بهداشت محل برگزاري :  محیطشیمیایی آشنایی دانشجویان با پارامترهاي  موضوع جلسه :

  دکتر مهدي صادقیمدرس :  دقیقه 105 مدت جلسه (دقیقه) :
  پیوستهنا کارشناسی –بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  آشنایی دانشجویان با پارامترهاي شیمیایی آب و فاضالب هدف کلی درس:   

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

پارامترهاي  - 1
شیمیایی کیفیت 

 آب 

  ، اثرات و روش اندازه گیري آن را توضیح دهد.  کل جامدات محلول1- 1
          و روش اندازه گیري آنها را بداند.آنیون هاي مهم  2-1
 ازه گیري آنها را بداندو روش اند کاتیون هاي مهم 1- 3

  شناختی
 (درك)

 -ویدئو   سخنرانی
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

  تعریف قلیاییت و انواع آن رابداند. 2- 1 قلیاییت -2
 روش اندازه گیري قلیاییت را بداند.2-2
 .اثرات قلیاییت را بداند. 2-3

  شناختی
 (درك)

  مفهوم سختی و انواع آن را بداند. - 3- 1 سختی - 3
 روش تعیین سحتی را بداند. - 2-3
 روشهاي حذف سختی را توضیح دهد. 3- 3

  شناختی
 (درك)

فلزات سنگین  - 4
 ومواد آلی 

  انواع فلزات ستگین و اثرات ان در محیط هاي مختلف را بداند. 4- 1
  انواع مواد الی در آب و فاضالب و خاك و هوا را توضیح دهد. 2-4
 مواد الی آالینده را بداند. روش اندازه گیري فلزات سنگین و 4- 3

  شناختی
 (درك) 

  
  



 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (
  شیمی محیطنام درس :    

  20/12/1396شنبه ، یک 1396-1397سال تحصیلی   دومنیم سال  تاریخ برگزاري :  5شماره جلسه :
  دانشکده بهداشت محل برگزاري :   تصفیه آب و فاضالبآشنایی دانشجویان با شیمی فرآیندهاي  موضوع جلسه :

  دکتر مهدي صادقیمدرس :  دقیقه 105 مدت جلسه (دقیقه) :
  پیوستهناکارشناسی  –بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

   آشنایی دانشجویان با شیمی فرآیندهاي انعقاد و لخته سازي: هدف کلی درس   

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

نگرشی و  (شناختی،
  مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

مفهوم سیستم  - 1
 کلوئیدي

  مفهوم سیستم کلوئیدي را شرح دهد.  1- 1
 پایداري سیستم کلوئیدي را شرح دهد.   2-1
 

  شناختی
 (درك)

 -ویدئو   سخنرانی
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

 ا در سیستم هاي تصفیه آب و فاضالب شرح دهد.  تئوري انعقاد ر2- 1 فرایند انعقاد-2
 انواع منعقد کننده مصرفی در تصفیه آب و فاضالب را شرح دهد.   2-2
انواع کمک منعقد کننده هاي مصرفی در تصفیه آب و فاضالب را  2- 3

 شرح دهد.  
 انواع آبها را بر اساس مقدار مصرفی کواگوالنت شرح دهد.  2- 4
 

  شناختی
 (درك)

 لخته سازي پس از انعقاد را شرح دهد.   3- 1 لخته سازي - 3
مقدار ماده منعقد کننده مصرفی از طریق آزمایش جارتست را  2-3

                        شرح دهد.     

  شناختی
 (درك)

  
  



 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (
  شیمی محیطنام درس :    

  19/01/1397شنبه ، یک 1396-1397سال تحصیلی   دومل نیم سا تاریخ برگزاري :  6شماره جلسه :
  دانشکده بهداشت محل برگزاري :  آشنایی دانشجویان با شیمی فرآیندهاي گندزدایی و خوردگی موضوع جلسه :

  دکتر مهدي صادقیمدرس :  دقیقه 105 مدت جلسه (دقیقه) :
  تهپیوسناکارشناسی  –بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  آشنایی دانشجویان با شیمی فرآیندهاي گندزدایی و خوردگی: هدف کلی درس   

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

  (شناختی، نگرشی و مهارتی)
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
  شیوه ارزشیابی

  تعریف گندزدایی     1- 1 مفهوم گندزدایی - 1
  مشخصات گند زدایی مناسب 2-1
  گندزدایی مصرفی در تصفیه آب و فاضالبانواع  1- 3

  شناختی
 (درك)

 -ویدئو   سخنرانی
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

انواع گندزداهاي -2
مورد استفاده و 

 شیمی آنها

 مشخصات کلربه عنوان یک ماده گندزدا رابیان نماید.    2- 1
 انواع ترکیبات کلر جهت گندزدایی را نام ببرد.     2-2
  در آب را شرح دهد. انواع روش کلر زنی  2- 3
  روش کلرزدایی آب آشامیدنی را شرح دهد. 2- 4
  عوامل مؤثر بر گندزدایی را شرح دهد.  5-2
  مشکالت مربوط به کلرزنی را شرح دهد. 2- 6
  را شرح دهد.ا استفاده از اشعه ماوراء بنفش به عنوان گندزد 2- 7
  استفاده از ازن به عنوان یک ماده گندزدا را بیان نماید. 8-2

  شناختی
 (درك)

  مفهوم خوردگی در سیستم هاي تصفیه را شرح دهد. 3- 1  خوردگی - 3
  عوامل مؤثر بر خوردگی را شرح دهد.  2-3
  روش هاي کنترل خوردگی را شرح دهد. 3- 3
 شاخص هاي خوردگی در سیستم هاي توزیع آب را شرح دهد.  3- 4
                 

  شناختی
 (درك)



  
  

 )Lesson planزانه  (فرم طرح درس رو
  شیمی محیطنام درس :    

  26/01/1397شنبه ، یک 1396-1397سال تحصیلی   دومنیم سال  تاریخ برگزاري :  7شماره جلسه :
آشنایی دانشجویان با روشهاي آنالیز پارامترهاي مختلف در محیط هاي آب ،  موضوع جلسه :

  افاضالب، خاك و هو
  دانشکده بهداشت محل برگزاري :

  دکتر مهدي صادقیمدرس :  دقیقه 105 مدت جلسه (دقیقه) :
  پیوستهناکارشناسی  –بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  : آشنایی دانشجویان با روشهاي آنالیز پارامترهاي مختلف در محیط هاي آب ، فاضالب، خاك و هواهدف کلی درس   

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

  ، نگرشی و مهارتی)(شناختی
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
  شیوه ارزشیابی

روشهاي نمونه  - 1
 برداري 

      نمونه برداري از منابع آب را بداند. روشهاي 1- 1
  نمونه برداري از فاضالب را بداند. روشهاي 2-1
   نمونه برداري از خاك و مواد جامد را بداند. روشهاي 1- 3
 ه برداري از هوا را بداند.نمون روشهاي - 1- 4

  شناختی
 (درك)

 -ویدئو   سخنرانی
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

      آنالیز نمونه هاي آب را بداند. روشهاي2- 1 روشهاي آنالیز-2
  آنالیز نمونه هاي فاضالب را بداند. روشهاي 2-2
   آنالیز نمونه هاي خاك و مواد جامد را بداند. روشهاي 2- 3
 لیز نمونه هاي هوا را بداندآنا روشهاي - 2- 4

  شناختی
 (درك)

  
  
  
  

  



 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (
  شیمی محیطنام درس :    

  02/02/1397شنبه ، یک 1396-1397سال تحصیلی   دومنیم سال  :تاریخ برگزاري  8شماره جلسه :
  دانشکده بهداشت محل برگزاري :  روش هاي آنالیز دستگاهی :موضوع جلسه

  دکتر مهدي صادقیمدرس :  دقیقه 105 مدت جلسه (دقیقه) :
  پیوستهناکارشناسی  –بهداشت محیط  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  : روش هاي آنالیز دستگاهیهدف کلی درس   

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

  (شناختی، نگرشی و مهارتی)
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
  یشیوه ارزشیاب

     و موارد کاربرد آن را توضیح دهد. کروماتوگرافی گازي 1- 1 کروماتوگرافی - 1
     کروماتوگرافی مایع و موارد کاربرد آن را توضیح دهد. 2-1
    و موارد کاربرد آن را توضیح دهد. یون کروماتوگرافی 1- 3

  شناختی
 (درك)

 -ویدئو   سخنرانی
  دیتا،پرژکتور

  پرسش و پاسخ

2-
 مترياسپکتروفتو

       اسپکتروفتومتري جرمی و موارد کاربرد آن را توضیح دهد. 3- 1
اسپکتروفتومتري جذب و نشر اتمی و موارد کاربرد آن را  2-3

        توضیح دهد.
   و موارد کاربرد آن را توضیح دهد. اسپکتروفتومتري ماورائ بنفش 2- 3
  

  شناختی
 (درك)

 پالسماي روش - 3
  جفت شده القایی 

      پالسماي جفت شده القایی و موارد کاربرد آن را توضیح دهد.روش  3- 1
                

  شناختی
 (درك)

 


