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 باسوِ تعالی

 :II تجسیِدرس شیوی  طرح

 هَضَع شوارُ جلسِ شوارُ ّفتِ

 اٍل

 اٍل

 دٍم

 الکترٍشیویای بر  هقدهِ فصل اٍل:

ّای الکتزٍدی ٍ ػَاهل هؤثز بز آى /  ایی / پتاًسیلالکتزٍضیویّای  هزٍری بز پیل

 رابطِ ًزًست

 دٍم

 سَم

 چْارم

 پتاًسیَهتری :دٍمفصل 

/ رسن هٌحٌی  ّای هختلف پتاًسیَهتزی پتاًسیَهتزی / دستگاَّری / رٍشاصَل 

/  پتاًسیَهتزی  رٍشثابت تؼادل بِ کالیبزاسیَى / رٍش افشایص استاًذارد / هحاسبِ 

 پتاًسیَهتزیکاربزدّای 

 سَم

 پٌجن

 ششن

 پتاًسیَهتریفصل سَم: الکترٍدّای 

اًَاع الکتزٍدّای /  یا ضٌاساگزاًَاع الکتزٍدّای هزجغ / اًَاع الکتزٍدّای ضاخص 

/ الکتزٍدّای ًَع سَم / الکتزٍدّای ًَع دٍم / الکتزٍدّای ًَع اٍل / ضاخص فلشی 

  الکتزٍدّای ًَع چْارم یا ًَع صفز

/ اًَاع الکتزٍدّای غطایی بز اساس تزکیب غطا / الکتزٍدّای ضاخص غطایی  ّفتن چْارم
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ًوگیزی / تزکیب غطاّای ضیطِ ای /  pH یالکتزٍدّای ضیطِ ای بزای اًذاسُ گیز ّشتن

ًظزیة پتاًسیل الکتزٍد ضیطِ ای / رساًایی غطاّای ضیطِ ای / غطاّای ضیطِ ای 

/ خطای اسیذی / ثابت گشیٌص پذیزی الکتزٍد /  خطای قلیایی/ پتاًسیل ًاهتقارى / 

الکتزٍدّای حساس / الکتزٍدّای حالت جاهذ ٍ رسَبی / الکتزٍدّای غطایی هایغ 

 بِ گاس 

 پٌجن

 ًْن

 دّن

/ پتاًسیَهتزی هستقین / ّای پتاًسیَهتزی  اًَاع رٍش/ ٍسایل اًذاسُ گیزی پتاًسیل 

/ ّای تؼییي غلظت در پتاًسیَهتزی هستقین  رٍش/  هؼادلة پتاًسیَهتزی هستقین

 در استاًذارد ٍ هجَْل K ضزایط السم بزای تثبیت/ K  ػَاهل هؤثز بز هقذار

 ششن

 یازدّن

 دٍازدّن

تیتزاسیَى / ّای تؼییي ًقطة پایاًی تیتزاسیَى  رٍش/ ّای پتاًسیَهتزی  تیتزاسیَى

کاربزد /  pH الکتزٍدّای استفادُ ضذُ جْت اًذاسُ گیزی/ دیفزاًسیلی 

 ّای پتاًسیَهتزی تیتزاسیَى

 ّفتن

 سیسدّن

 چْاردّن

 پتاًسیَهتریّای  تیتراسیَى چْارم:فصل 

ػَاهل هؤثز /تغییزات پتاًسیل بز حسب حجن ٍاکٌطگز پتاًسیَهتزی / ّای  هٌحٌی

 -ّای اکسایص  اثز غلظت بز هٌحٌی تیتزاسیَى/ ّای تیتزاسیَى  بز ضکل هٌحٌی

 /کاّص 
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 ّشتن

 پاًسدّن

 شاًسدّن

تیتزاسیَى  /کاّص  -ّای اکسایص  اثز کاهل بَدى ٍاکٌص بز هٌحٌی تیتزاسیَى

 ّای تیتزاسیَى هٌحٌی/ اثز هتغیزّا بز  کاّص –ضٌاساگزّای اکسایص  /ّا  هخلَط

ّای  تیتزاسیَى/ کاربزدّای پتاًسیَهتزی  تیتزاسیَىّای  / ارسیابی دادُ

 پتاًسیَهتزی

 ًْن

 ّفدّن

 ّجدّن

 ای الکترٍلیس تَدُفصل پٌجن: 

پتاًسیل / اًَاع قطبص / -ّای ضذت جزیاى اثز ػبَر جزیاى بز پتاًسیل / هٌحٌی

 ّای الکتزٍلیش پذیزی رٍش یش / گشیٌصالکتزٍل

 دّن

 ًَزدّن

 بیستن

 سٌجی ّای الکترٍٍزى سٌجی ٍ کَلي فصل ششن: رٍش

ٍسى سٌجی ٍ دستگاَّری الکتزٍّای  رٍش اًَاعٍسى سٌجی، الکتزٍای بز  هقذهِ

 ّا  آى

 یازدّن

 بیست ٍ یکن

 بیست ٍ دٍم

/ کاربزدّای  سٌجی کَليّای  / تیتزاسیَى دستگاَّری، سٌجی کَلي ّای رٍش

 سٌجی کَليٍسى سٌجی ٍ الکتزٍّای  / ارسیابی یافتِ سٌجی کَلي

 دٍازدّن

 َمسبیست ٍ 

 بیست ٍ چْارم

 ٍلتاهتری فصل ّفتن:

/ الکتزٍدّا /  ّای هختلف ٍلتاهتزی اصَل ٍلتاهتزی ٍ پالرٍگزافی / رٍش

 ّا / ٍلتاهَگزام / ٍلتاهتزی رٍبص خطی / دستگاَّری / ٍلتاهتزی الکتزٍلیت



4 

 

  ٍلتاهتزیّای  ّیذرٍدیٌاهیک / جزیاى

 سیسدّن

 بیست ٍ پٌجن

 بیست ٍ ششن

ٍ  pHکاتذی / اهَاج اکسیژى / اثز -ّای آًذی ٍلتاهَگزامّای هخلَط /  ٍلتاهَگزام

ّیذرٍدیٌاهیک /  ٍلتاهتزی/ کاربزدّای  ٍلتاهتزی تطکیل کوپلکس بز اهَاج

 ٍلتاهتزیّای  آهپزٍهتزی / ارسیابی یافتِ آهپزٍهتزی ٍ بی

 چْاردّن

 بیست ٍ ّفتن

 بیست ٍ ّشتن

 ّای ٍلتاهتری پالسی ّشتن: رٍشفصل 

/ ٍلتاهتزی پالسی ًزهال / ٍلتاهتزی پالسی تفاضلی / ٍلتاهتزی هَج  Tastٍلتاهتزی 

ّای ٍلتاهتزی /  هزبؼی / دستگاَّری / کاربزدّای ٍلتاهتزی پالسی / ارسیابی دادُ

ساسی ٍ هزاحل ٍ کاربزدّای  ػزیاى یّا رٍشای ٍ کاربزدّای آى /  ٍلتاهتزی چزخِ

 آى

 پاًسدّن

 بیست ٍ ًْن

 سی ام

 (سٌجی رساًایی) سٌجی ّدایت ّای تیتراسیَىن: ًْفصل 

/ رساًایی /  سٌجی یتّای ّذا تیتزاسیَىآضٌایی با هفاّین ّذایت در هحلَل / 

/ رساًایی هَالر / رساًایی ّن ارس در رقت بیٌْایت / رساًایی ّن ارس / رساًایی ٍیژُ 

 ّای رساًایی سٌجی تیتزاسیَى

 شاًسدّن

 سی ٍ یکن

 سی ٍ دٍم

/ هٌحٌی ّای تیتزاسیَى / ثابت سل / سلَلْا/  ّای رساًایی اًذاسُ گیزی

تیتزاسیَى اسیذّا یا / تیتزاسیَى اسیذّا یا باسّای قَی / ّای اسیذ ٍ باس  تیتزاسیَى
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ّای  تیتزاسیَى/ ّای اسیذّا یا باسّای ضؼیف  تیتزاسیَى ًوک/ باسّای ضؼیف 

 رسَبی ٍ تطکیل کوپلکس

 


