
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 علوم و صنایع غذایی گروه آموزشی 

 ییغذا عیعلوم و صنا رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 تجزیهشیمی  عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی                عملی          تئوری نوع واحد درسی

 8-01سه شنبه :  ( ساعت زمان )                       2تعداد واحد :                تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 سید احمد حیدریه

 شیمی تجزیه مدرس  رشته تحصیلی

 phdدانشجوی  مدرس  مقطع تحصیلی

  رتبه علمی

 ahmadheydarieh@gmail.com پست الکترونیک

 دانشکده علوم و صنایع غذایی شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

انواع  -تعادل و ثابت تعادل -غلظت واحدهای –: محلولها  هیتجز یمیش ای¬هیپا میبا مفاه هیاول ییآشنا

 ونیتراسیت

  اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      توسط دانشجو سخنرانی    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 خلاق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 منابع اصلی درس : 

 : اسگوک، وست سندهینو هیتجز یمیش یمبان

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

پاورپوینت با توضیحات  مجازی 01-01 99/02/09 مبانی شیمی تجزیه و انواع روشها 0

 pdfصوتی و جزوه 
 0و 3

2 
غلظت محلولها و روابط  میمفاه

 یومتریاستوک
99/02/21 

01-01 
 تحایبا توض نتیپاورپو یمجاز

 pdfو جزوه  یصوت
 0و 3

3 
 یمیمحاسبات ش -هیتجز یمیآمار در ش

 یوزن هیتجز
0111/0/08 

01-01 
 یمجاز

 تحایبا توض نتیپاورپو

 0و pdf 3 و جزوه یصوت

 یمجاز 01-01 0111/0/21 یونی باتیمحلولها و ترک 1
 تحایبا توض نتیپاورپو

 0و pdf 3 و جزوه یصوت

1 
و  یونی ریغ باتیمحلولها و ترک

 0111/0/30 یکووالانس
01-01 

 یمجاز
 تحایبا توض نتیپاورپو

 0و pdf 3 و جزوه یصوت

 و ثابت یونیتعادل  -ویگاتیخواص  کول 1

 ونیزاسیونی
 یمجاز 01-01 0111/2/1

 تحایبا توض نتیپاورپو

 0و pdf 3 و جزوه یصوت

1 
اسید و  -ثابت تفکیک اسیدی و باز

 0111/2/01 بازهای چند ظرفیتی
01-01 

 یمجاز
 تحایبا توض نتیپاورپو

 0و pdf 3 و جزوه یصوت

 یمجاز 01-01 0111/2/20 ثابت تعادل –نظریه اسید و باز  8
 تحایبا توض نتیپاورپو

 0و pdf 3 و جزوه یصوت

 آمفولیتها -ثابت تعادل اسید و باز 9
0111/2/2

8 

01-01 

 یمجاز
 تحایبا توض نتیپاورپو

 0و pdf 3 و جزوه یصوت

01 
 –ثابت تعادل در اسید و بازهای ضعیف 

 0111/3/1 و کاربردها PHمقیاس 
 یمجاز 01-01

 تحایبا توض نتیپاورپو

 pdfو جزوه  یصوت
 0و 3

تیتراسیون حجمی و منحنی تیتراسیون  00

 اسید و باز
 تحایبا توض نتیپاورپو یمجاز 01-01 0111/3/00

 pdfجزوه و  یصوت
 0و 3

 تحایبا توض نتیپاورپو یمجاز PH 0111/3/08 01-01شناساگرهای رنگی و گستره تغییر  02

 pdfو جزوه  یصوت
 0و 3

03 
 -فرآیند هیدرولیز –اثر یون مشترک 

 محلولهای بافر

0111/3/2

1 

 یمجاز 01-01
 تحایبا توض نتیپاورپو

 pdfو جزوه  یصوت
 0و 3

01 

ثابت حاصلضرب  -قابلیت حل شدن

حلالیت در تیتراسیونهای رسوبی و 

 تشکیل کمپلکس
0111/1/0 

 یمجاز 01-01

 تحایبا توض نتیپاورپو

 pdfو جزوه  یصوت
 0و 3

 تحایبا توض نتیپاورپو یمجاز 01-01 0111/1/8 و کاهش شیاکسا ونیتراسیت 01

 0و pdf 3و جزوه  یصوت

 تحایبا توض نتیپاورپو یمجاز 01-01 0111/1/01  و کاهش شیاکسا ونیتراسیتادامه  01

 0و pdf 3و جزوه  یصوت



01       

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -1 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 1 (کوئیزآزمون ) -1 مشارکت کلاسی -1

 امضاء :                                                                                                                                  01/02/99تاریخ تکمیل فرم :      

 


