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 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 حرفه ایدانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت  مخاطبان:         شیمی عمومیعنوان درس : 

شنبه و یکشنبه ها ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:         واحد نظری  2 تعدادواحد:

 12تا  8

               1399-1400نیمسال اول                          10تا  8ساعت  هاشنبه دوزمان ارائه درس: 

 ، دکتری تخصصی شیمی تجزیه روح اهلل حیدری مدرس:

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 اصول شیمی معدنی و شیمی آلیآشنایی دانشجویان با 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 با نظریه های اتمی آشنایی  .1

 ایی با آرایش الکترونی و جدول تناوبیآشن .2

 آشنایی با مدل های پیوند شیمیایی .3

 آشنایی با نیروهای بین مولکولی .4

 آشنایی با تبدیل های فازی .5

 آشنایی با خواص محلول ها .6

 آشنایی با روش های بیان غلظت .7

 آشنایی با تعادل اسید و باز .8

 باز محلول های نمک-دآشنایی با خاصیت اسی .9

 های الکتروشیمیایی آشنایی با واکنش .11

 آشنایی با سینتیک واکنش های شیمیایی .11

 آشنایی با مکانیزم واکنش های شیمیایی .12

 آشنایی با هیدروکربن ها .13

 آشنایی با واکنش های آلی .14

 آشنایی با درشت مولکول های بیولوژیکی .15

 مولکولی-گازها و نظریه جنبشی .16

 رفع اشکال .17

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 کلی جلسه اول:هدف 
 یاتم یها هیبا نظر ییآشنا

 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 آشنایی با مدل بور .1

 کوانتومی اتم-آشنایی با مدل مکانیک .2
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 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 کوانتومی با مدل های اولیه را تشریح کند.-تفاوت بین مدل مکانیک -1

 

 :دوم هدف کلی جلسه
 یو جدول تناوب یالکترون شیبا آرا ییآشنا

 دوم: اهداف ویژه جلسه
 آشنایی با آرایش الکترونی در تناوب ها و گروههای جدول تناوبی .1

 آشنایی با روندهای مربوط به خواص کلیدی اتمی .2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 آرایش الکترونی اتم ها را رسم کند -1

 روند تغییر خواص کلیدی اتم ها را پیش بینی کند. -2

 

 :سوم هدف کلی جلسه
 ییایمیش وندیپ یبا مدل ها ییآشنا

 سوم: اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با مدل پیوند یونی .1

 آشنایی با مدل پیوند کوواالنسی .2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 خواص ترکیبات یونی را براساس مدل پیوند یونی توصیف کند. -1

 کند. فیتوص کوواالنسی وندیرا براساس مدل پ کوواالنسی باتیخواص ترک -2

 

 :چهارم سههدف کلی جل

 یمولکول نیب یروهایبا ن ییآشنا

 چهارم: اهداف ویژه جلسه
 آشنایی با پیوند هیدروژنی .1

 دوقطبی-آشنایی با نیروهای یون .2

 دوقطبی-آشنایی با نیروهای دوقطبی .3

 آشنایی با نیروهای الندن .4

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 نیروهای بین مولکولی در جامدات و مایعات مختلف را توصیف کند -1

 

 :پنجم هدف کلی جلسه
 یفاز یها لیبا تبد ییآشنا

 پنجم: اهداف ویژه جلسه
 آشنایی با جنبه های کمی تبدیل های فاز .1

 آشنایی با نمودارهای فازی .2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 .اطالعات الزم در مورد تبدیل های فازی را از روی نمودار تغییر فاز استخراج کند -1
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 :ششم هدف کلی جلسه

 با خواص محلول ها ییآشنا

 ششم: اهداف ویژه جلسه
 آشنایی با فرایند تشکیل محلول  .1

 آشنایی با گرمای آبپوشی .2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 فرایند انحالل مواد را تشریح کند -1

 

 :هفتم هدف کلی جلسه

 غلظت انیب یبا روش ها ییآشنا

 هفتم: اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با موالریته و مواللیته .1

 ی با تبدیل واحدهای غلظت به یکدیگرآشنای .2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 غلظت محلول های مختلف را بر حسب واحدهای متفاوت محاسبه کند. -1

 

 :هشتم هدف کلی جلسه
 و باز دیبا تعادل اس ییآشنا

 هشتم: اهداف ویژه جلسه
 آشنایی با رفتار اسیدها و بازها در آب .1

 زآشنایی با تعاریف مختلف اسید و با .2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 رفتار اسید و باز را در آب پیش بینی کند -1

 مواد اسیدی و بازی را براساس تعاریف مختلف دسته بندی کند. -2

 

 :نهم هدف کلی جلسه
 نمک یباز محلول ها-دیاس تیبا خاص ییآشنا

 نهم: اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با نمک های اسیدی .1

 آشنایی با نمک های بازی .2

 با نمک های آمفوترآشنایی  .3

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 نمک های مختلف را براساس اسیدی، بازی یا آمفوتر بودن دسته بندی کند. -1

 

 :دهم هدف کلی جلسه

 ییایمیالکتروش یبا واکنش ها ییآشنا

 دهم: اهداف ویژه جلسه
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 یگالوان یها لیبا پ ییآشنا -1

 یتیالکترول یها لیبا پ ییآشنا -2

 ادر باشددر پایان دانشجو ق

 کاهش را برای پیل های الکتروشیمیایی بنویسید-واکنش های اکسایش -1

 نوع پیل الکتروشیمیایی را مشخص کند. -2

 

 دهم:یازجلسه  یهدف کل
 ییایمیش یواکنش ها کینتیبا س ییآشنا

 دهم:یازجلسه  ژهیو اهداف

 آشنایی با عوامل موثر بر سرعت واکنش .1

 آشنایی با قانون سرعت .2

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 سرعت واکنش شیمیایی را تعیین کند. .1

 

 دهم:دوازجلسه  یهدف کل

 ییایمیش یواکنش ها زمیبا مکان ییآشنا

 دهم:دوازجلسه  ژهیو اهداف
 آشنایی با مراحل مختلف واکنش شیمیایی .1

 آشنایی با کاتالیزور .2

 دانشجو قادر باشد انیپا در
 مکانیزم واکنش شیمیایی را تعیین کند -1

 کاتالیزور بکار رفته در واکنش شیمیایی را مشخص کند.نوع  -2

 

 :زدهمسیجلسه  یهدف کل
 ها دروکربنیبا ه ییآشنا

 :زدهمسیجلسه  ژهیو اهداف
 آشنایی با آلکان ها .1

 آشنایی با آلکن ها .2

 آشنایی با آلکین ها .3

 آشنایی با هیدروکربن های آروماتیک .4

 دانشجو قادر باشد انیپا در
 براساس نوع ساختار آنها دسته بندی کند. هیدروکربن های مختلف را -1

 

 :دهمچهارجلسه  یهدف کل
 یآل یبا واکنش ها ییآشنا

 :دهمچهارجلسه  ژهیو اهداف

 آشنایی با انواع گروههای عاملی .1

 آشنایی با واکنش های گروههای عاملی .2
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 دانشجو قادر باشد انیپا در
 واکنش های مربوط به گروههای عاملی مختلف را بیان کند. -1

 

 :زدهمپانجلسه  یف کلهد
 یکیولوژیب یبا درشت مولکول ها ییآشنا

 :زدهمپانجلسه  ژهیو اهداف
 آشنایی با پلی ساکاریدها .1

 آشنایی با پروئتین ها .2

 آشنایی با نوکلئیک اسیدها .3

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 مولکول های درشت بیولوژیکی را براساس نوع آنها دسته بندی کند. -1

 

 :همزدشانجلسه  یهدف کل
 یمولکول-یجنبش هیگازها و نظر

 :زدهمشانجلسه  ژهیو اهداف

 آشنایی با قانون گاز ایده ال .1

 جنبشی-نظریه مولکولیآشنایی با  .2

 دانشجو قادر باشد انیپا در
 ارتباط بین حجم، دما، فشار و مقدار گاز را طبق قوانین موجود بیان کند -1

 ندمان واکنش را محاسبه کند.با استفاده از قانون گاز ایده ال و استوکیومتری را -2

 

 :دهمهفجلسه  یهدف کل

 مطالب و رفع اشکال یجمع بند

 :دهمهفجلسه  ژهیو اهداف
 یلیتحص مسالیدر خصوص مطالب مطرح شده در طول ن انیجواب به سواالت دانشجو

 

 دانشجو قادر باشد انیپا در
 

 منابع:
ید میرمحمدصادقی، دکتر غالمعباس پارسافر و شیمی عمومی، مارتین سیلبربرگ، ویرایش دوم، ترجمه دکتر مج

 دکتر محمدرضا سعیدی، جلد اول و جلد دوم

 

 روش تدریس:

 تهیه فایل های چند رسانه ای و بارگذاری در سامانه نوید

 وسایل آموزشی :
 کامپیوتر 
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دکتر  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول     نام و امضای مدیر گروه:          روح اهلل حیدرینام و امضای مدرس:  

 رویا صفری

 تاریخ ارسال :                                 تاریخ ارسال:                                             22/6/99تاریخ تحویل: 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 روش آزمون
سهم از نمره کل)بر حسب 

 درصد(
 ساعت تاریخ

 -- ترم طول 21 کتبی کوئیز

آزمون میان 

 ترم
 ساعت کالس اواسط ترم 31 کتبی

آزمون پایان 

 ترم
 13/11/99 41 کتبی

31/11-

31/8 

حضور فعال در 

 کالس
 -- -- 11 حضور و غیاب

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 در موعد مقرر  دیشده در سامانه نو یرگذاراب یها لیمطالعه فا .1

 دیسامانه نو قیمحوله از طر فیتکال انجام .2

 یمباحث مطرح شده در جلسات قبل مطالعه .3
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       شیمی عمومی جدول زمانبندی درس

 10تا  8شنبه ها ساعت دو روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 روح اهلل حیدری یاتم یها هیبا نظر ییآشنا 31/6/99 1

 یدریروح اهلل ح یو جدول تناوب یالکترون شیبا آرا ییآشنا 7/7/99 2

 روح اهلل حیدری ییایمیش وندیپ یبا مدل ها ییآشنا 14/7/99 3

 روح اهلل حیدری یمولکول نیب یروهایبا ن ییآشنا 21/7/99 4

 روح اهلل حیدری یفاز یها لیبا تبد ییآشنا 28/7/99 5

 روح اهلل حیدری با خواص محلول ها ییآشنا 5/8/99 6

 روح اهلل حیدری تغلظ انیب یبا روش ها ییآشنا 12/8/99 7

 روح اهلل حیدری و باز دیبا تعادل اس ییآشنا 19/8/99 8

 روح اهلل حیدری نمک یباز محلول ها-دیاس تیبا خاص ییآشنا 26/8/99 9

 روح اهلل حیدری ییایمیالکتروش یبا واکنش ها ییآشنا 3/9/99 10

 روح اهلل حیدری ییایمیش یواکنش ها کینتیبا س ییآشنا 10/9/99 11

 روح اهلل حیدری ییایمیش یواکنش ها زمیبا مکان ییآشنا 17/9/98 12

 روح اهلل حیدری ها دروکربنیبا ه ییآشنا 24/9/99 13

 روح اهلل حیدری یآل یبا واکنش ها ییآشنا 1/10/99 14

 روح اهلل حیدری یکیولوژیب یبا درشت مولکول ها ییآشنا 8/10/99 15

 روح اهلل حیدری یمولکول-یبشجن هیگازها و نظر 9/10/99 16

 روح اهلل حیدری مطالب و رفع اشکال یجمع بند 10/10/99 17

 


