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 : كلي اهداف

 آضٌبیی داًطجَیبى بب اصَل ٍ هببًی تؼييي هقذار هَاد ضيويبیی در هخلَط هَاد بِ رٍضْبی ضيويبیی.

 :درس شرح

ّبی هختلف ببضذ. ارائِ رٍشٍ ّوچٌيي تؼييي هقذار هَاد یکی از هببحث هْن در رضتِ دارٍسبزی هی تجسیِ ٍ ضٌبسبیی ترکيببت

  ضَد.تؼييي هقذارهَاد ٍ ّوچٌيي ضٌبسبیی ترکيببت از جولِ هببحثی است کِ در ایي بخص آهَزش دادُ هی

 اختصاصي اهداف

 : بتَاًٌذ دٍرُ عی از پس داًطجَیبى

 تؼييي هقذار هَاد ضيويبیی را بذاًذ. داًطجَ ببیذ رٍضْبی هختلف -1

 گيری هَاد آلی را بب رٍضْبی هختلف بذاًذ.داًطجَ ببیذ اًذازُ -2

 داًطجَ ببیذ اًَاع رٍضْبی تيتراسيَى را بذاًذ ٍ بتَاًذ از تيتراسيَى در تؼييي غلظت هَاد استفبدُ ًوبیذ. -3

 ت سٌجی برای تيتراسيَى استفبدُ ًوبیذ.داًطجَ ببیذ اًَاع رٍضْبی الکترٍضيوی را بذاًذ ٍ بتَاًذ از ّذای -4

 :محتوي 

 تؼریف ٍ هقذهِ   -1

 ّبخغبّب ٍ پردازش آهبری دادُ -2

 ّبکبربرد اکسل در تحليل آهبری دادُ -3

 ّبی استفبدُ ضذُ.ّب ٍ ارزضيببی هؼرفّبی هبئی ٍ غير هبئی( ٍ رسن هٌحٌیببز )در هحيظ –سٌجص اسيذ  -4

 تيتراسيَى اسيذّب ٍ ببزّبی چٌذ ظرفيتی -5

 سٌجص یک هخلَط ) اسيذ، ببز ٍ ًوک( -6

 رٍش کجلذال ٍ کبربردّبی آى -7



 ّب، استرّب(دار، الکلگيری هَاد آلی بب رٍضْبی ضيويبیی )ترکيببت ازتاًذازُ -8

 سٌجص رسَبی -9

 سٌجص کوپلکسْب   -11

 کبّص –ّبی اکسبیص سٌجص -11

 تيتراسيًَْبی ٍزى سٌجی -12

 پتبًسيل -ّبی ضذت جریبى الکترٍضيوی ٍ هٌحٌی  -13

 :آموزشي كمك وسائل و ابسار 

 پرشکتَر ٍیذئَ -برد ٍایت -

 تدریس روش 

 .بَد خَاّذ غبلب رٍش استبد تَسظ تذریس ٍ حضَری صَرت بِ ّب کالس -

 .ًوَد خَاٌّذ هطبرکت کالس هببحث در داًطجَیبى کالسی بحث ٍ هسئلِ عرح بب درس خالل در -

 .ًوَد خَاّذ کوک درس پيچيذُ هفبّين تفْين بِ هبحث ّر پبیبى در توریي حل -

 دانشجو: تكاليف و وظایف

 .درس کالس در حضَر -

 .کالس در ضذُ هغرح ّبی بحث در هطبرکت -

 .هربَعِ جلسبت در فؼبل هطبرکت ٍ توریي حل -

 .درس جلسِ ّر در کَئيس برای آهبدگی -

 دانشجو: ارزشيابي شيوه

   %5   ّب توریي حل ٍ ّب بحث در فؼبل هطبرکت ٍ کالسی ًظن -

 %21   ترم هيبى اهتحبى -

 %71 ترم   پبیبى اهتحبى  -

  %5کَئيسّب    -
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