به نبم خدا

طرح درس زهین شیوی
درس اصلی دوره کبرشنبسی زهین شنبسی ،تعداد واحد(3:تئوری)
هدرس :حثیة تیاتاًگشد
اهداف کلی درس :آشٌایی تا اصَل ٍ هفاّین کلی طئَشیوی ،ساخت ،طئَشیوی هحیط ّای اٍّلیِ ،ثاًَیِ ٍ تاصیاتی ٍ فشآیٌذّای
حاکن تش آًْا.
جلسه اول :کلیات ،هفاّین ،اّذاف دسع ،تاسیخچِ ٍ سًٍذ تکَیي ػلن صهیي شیوی.
تورین :شاخِ ّای ػلن طئَشیوی ٍ استثاط آى تا سایش ػلَم
جلسه دوم :هٌشا ػٌاصش ،فشاٍاًی آًْا دس جْاىً ،ظشیات هشتثط تا هٌظَهِ شوسی ،شخاًِ ّا ٍ هشخصات آًْا
تورین :کاستشد شخاًِ ّا دس شٌاخت صهیي
جلسه سوم :شٌاخت ساختاس ٍ تشکیة دسًٍی صهیي ٍ ٍیظگی ّای آى( تِ ٍیظُ گَشتِ صهیي).
تورین :اًَاع هاگواّای هشتثط تا گَشتِ ٍ فشآیٌذّای هَثش دس تشکیل آًْا.
جلسه چهبرم :هفاّین تؼادل شیویایی ،هحلَل ّای آتگیي.
تورین :اًَاع تافشّای صهیي شٌاسی ،هحلَل ّای الکتشٍلیتی.
جلسه پنجن :قَاًیي تشهَدیٌاهیک ٍ شیوی تلَسّا
تورین :اسائِ ٍ حل چٌذ هسالِ تشهَدیٌاهیکی هشتثط تا صهیي شٌاسی.
جلسه ششن :سدُ تٌذی ّای طئَشیویایی ػٌاصش ٍ تَصیغ ػٌاصش دس هحیط ّای هختلف صهیي شٌاسی(آرسیي ،سسَتی ٍ دگشگًَی)
تورین :سفتاس چٌذ ػٌصش ػٌاصش پایستاس ٍ غیش پایستاس دس هحیط ّای هختلف صهیي شٌاسی
جلسه هفتن :ساختاس سیلیکاتْا ،جایگضیٌی اتوی ،هحلَل ّای جاهذ ،چٌذ سیختی ّا.
تورین :هشخصات ایضٍهَسفیسن ٍ پلی هَسفیسن
جلسه هشتن :هاّیت هزاب ّای سیلیکاتی(قاًَى فاصّا ،اًَاع تثلَس هزاب ،سفتاس ػٌاصش ٍ )...
تورین :تاثیش دها ٍ فشاس تش تثلَس ٍ رٍب هاگواّا

جلسه نهن :اهتحاى هیاى تشم
جلسه دهن :صهیي شیوی هحیط ّای سسَتی(فشآیٌذّای َّاصدگی ،فشسایش ٍ دیاطًض اص دیذ صهیي شیوی)
تورینَّ :اصدگی سادُ ٍ هشکة ٍ تشسسی آى سٍی یک تَدُ آرسیي
جلسه یبزدهن :صهیي شیوی غیشآلی(سسَتات کشتٌاتی ،سیلیسی ،آّي ،فسفات ٍ تثخیشی ّا
تورین :تشسسی صهیي شیوی هحیط سثخاّا
جلسه دوازدهن :اکسایش ٍ کاّشً ،وَداسّای  ، pH ,Ehپتاًسیل شیویایی ٍ ًوَداسّای فَگاسیتِ.
تورین :حل چگًَگی تشسین ًوَداس .pH ,Eh
جلسه سیسدهن :تؼادل هحلَل -کاًی(هثال کشتٌاتْا ٍ سیلیکاتْا).
تورین :حل هسالِ
جلسه چهبردهن :صهیي شیوی آلی(شیوی تشکیثات کشتي داسٍ ،اکٌشْای آلی ،هٌشا سَخت ّای فسیلی)
جلسه پبنسدهن :صهیي شیوی صیست هحیطی(هخاصى ٍ هصشف گاّای اًشطی ،شاس ػٌاصش دس هحیط ّای هختلف ،آشٌایی تا هفاّین
آلَدگی ٍ پاکساصی).
تورینً :حَُ ًگْذاسی اص ػٌاصش پشتَصا ٍ سوی
جلسه شبنسدهن :صهیي شیوی هحیط ّای دگشگًَی(هفاّین سخساسُ ّا ،طئَشیوی اًَاع سخساسُ ّا ،طئَشیوی اسکاسى ّا)
تورین :تشسسی صهیي شیوی سخساسُ شیست آتی
جلسه هفدهن :اًَاع ٍاکٌشْای دگشگًَی ،سیستن ّای تاص ٍ تستِ دس دگشگًَیً ،وَداسّای دگشگًَی.
جلسه هجدهن :جوغ تٌذی  ،پشسش ٍ پاسخ ،تشسسی ٍ حل اشکاالت.

