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 اروميه داروسازی دانشکده: برگزاری محل     :برگزاری ساعت و وزر 

 کوهکنمهری  دکتر :درس مسئول        :درس ارائه زمان

              4تعداد واحد:   دکتر محمد رضا وردست-مهری کوهکن دکتر  :مدرسين

 :درس كلي اهداف

 کسب مهارت های الزم جهت استفاده از وسایل آزمایشگاهی و تکنیک های آزمایشگاهی -

 تهیه و بررسی خصوصیات شیمیایی برخی ترکیبات -

 آنیونیشناسایی و جدا سازی ترکیبات کاتیونی و  -

 ساعت علمي(: 86شرح درس و رئوس مطالب )

در این درس دانشجو باید اصول کلی کار در آزمایشگاه شیمی شامل ایمنی کار در آزمایشگاه، روش های ساده تشخیی  خلخو    

ی مواد مانند تعیین نقطه ذوب، نحوه رسوب دادن و کریستالیزاسیون و جدا سازی در یخک واکخنش شخیمیایی، تشخیی  و شناسخای     

 .بعضی عناصر مهم مانند کاتیون ها و آنیون ها را بیاموزد

 رئوس مطالب شامل موارد زیر مي باشد:

 اصول ایمنی کار در آزمایشگاه شیمی -

 آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و تشیی  خلو  و ماهیت مواد با استفاده از دانسیته و نقطه ذوب -

 تیتراسیون حجم سنجی -



 جدا سازی انجام واکنش رسوبی و -

 انجام واکنش های اکسیداسیون و احیاء و بررسی خصوصیات ترکیبات -

 کریستالیزاسیون و خال  سازی -

 تشیی  و شناسایی کاتیون های گروه اول -

 تشیی  و شناسایی کاتیون های گروه دوم -

 تشیی  و شناسایی کاتیون های گروه سوم -

 پنجمتشیی  و شناسایی کاتیون های گروه چهارم و  -

 تشیی  و شناسایی آنیون ها -

 بررسی تاثیر غلظت بر سرعت واکنش -

از آنجا که این درس عملی جزء اولین دروس عملی دانشجویان می باشد تاکیخد بخر آمخوزش و رعایخت اصخول ایمنخی از اهمیخت        

 .بسزایی برخوردار است

 :دانشجو ارزشيابي نحوه

 %06آزمون کتبی و عملی پایان ترم   

 %06ط به گزارش کار آزمایشگاه و فعالیت های عملی نمره مربو
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