باسوه تعالی
طرح درس ضیوی تجسیه (ههنذسی):
ضواره هفته

هوضوع

ضواره جلسه
فصل اول :هقذهه
اول

کلیاتی دستاسُ حالل  /پذیذُ اًحالل  /قاًَى اثش جشم  /تؼادلّای ضیویایی  /غلظت

اول
دوم

تجضیِ ای ٍ غلظت تؼادلی ً /شهالیتِ  /تفاٍت ًشهالیتِ ٍ هَالسیتِ  /هفَْم فؼالیت ٍ
غلظت  /ساتطِ تیي فؼالیت ٍ غلظت  /قاًَى حذ دتایَّ-کل
فصل دوم :اسیذ و باز
ًظشیِ ّای اسیذ-تاص  /اسیذّای چٌذ ظشفیتی  /تافشّا  /هحاسثِ  / pHهٌحٌیّای

سوم
دوم

خٌثی ضذى  /هفَْم ّیذسٍلیض  /هحلَل ّای استاًذاسد  /استاًذاسد اٍلیِ  /استاًذاسد
چهارم
ثاًَیِ  /تیتشاسیَى اسیذ قَی تَسظ تاص قَی  /تیتشاسیَى اسیذ ضؼیف تَسظ تاص قَی) /
تْیِ ػولی تافشّا
فصل سوم :تعادلهای اکسیذاسیوى و احیا
پنجن

سوم

ضٌاساگشّای تیتشاسیَى ّای اکسایص -کاّص  /تیتشاسیَى ّای اکسایص ٍ کاّص /
ضطن
تشکیثات اکسٌذُ ٍ کاٌّذُ  /هٌحٌی تیتشاسیَى ٍاکٌص ّای اکسایص -کاّص  /هَاصًِ
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ٍاکٌص ّای اکسایص -کاّص
فصل چهارم :کوپلکسها
هفتن
چهارم

کوپلکس  /هٌحٌی تیتشاسیَى  /ضٌاساگشّای کوپلکسَهتشی  /اثش ٍاکٌص ّای جاًثی /
هطتن
اًَاع سٍش ّای تیتشاسیَى کوپلکسَهتشی  /هحاسثِ ثاتتّای تؼادل هطشٍط
فصل پنجن :واکنصهای رسوبی
اًَاع سسَب  /ػَاهل سسَب دٌّذُ هؼذًی  /ػَاهل سسَب دٌّذُ آلی  /اًذاصُ رسات
سسَب  /سسَبّای تلَسیي (دسضت)  /سسَبّای کلَئیذی (سیض) ً /اخالصی ّای سسَب
نهن

پنجن

 /سفغ ًاخالصی سسَب ّا  /حاصلضشب اًحالل پزیشی  / Kspحاللیت  /هفَْم ٍ KSP
دهن
حاللیت  /ػَاهل هؤثش تش حاللیت /تطکیل سسَب ٍ حاصل ضشب اًحالل پزیشی  /تشسسی
تطکیل سسَب ّ /نسسَتی ٍ تًِطیٌی اًتخاتی  /تیتشاسیَىّای سسَتی  /اصَل
گشاٍیوتشی
فصل ضطن :هقذههای بر روشهای تجسیه الکتروضیویایی
یازدهن

ضطن

هشٍسی تش پیلّای الکتشٍضیویایی  /پتاًسیلّای الکتشٍدی ٍ ػَاهل هؤثش تش آى  /ساتطِ
دوازدهن
ًشًست  /اًَاع الکتشٍدّای هشجغ

هفتن

سیسدهن

فصل هفتن :روشهای هختلف پتانسیوهتری
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چهاردهن

اصَل پتاًسیَهتشی  /دستگاَّسی  /سٍشّای هختلف پتاًسیَهتشی  /سسن هٌحٌی
کالیثشاسیَى  /سٍش افضایص استاًذاسد  /هحاسثِ ثاتت تؼادل تِ سٍش پتاًسیَهتشی /
کاستشدّای پتاًسیَهتشی  /اًَاع الکتشٍدّای ضاخص یا ضٌاساگش  /اًَاع الکتشٍدّای
ضاخص فلضی  /الکتشٍدّای ًَع اٍل  /الکتشٍدّای ًَع دٍم  /الکتشٍدّای ًَع سَم /
الکتشٍدّای ًَع چْاسم یا ًَع صفش
الکتشٍدّای ضاخص غطایی  /اًَاع الکتشٍدّای غطایی تش اساس تشکیة غطا /
الکتشٍدّای ضیطِ ای تشای اًذاصُ گیشی  / pHتشکیة غطاّای ضیطِ ای ً /وگیشی

پانسدهن

غطاّای ضیطِ ای  /سساًایی غطاّای ضیطِ ای ً /ظشیة پتاًسیل الکتشٍد ضیطِ ای /

هطتن
ضانسدهن

پتاًسیل ًاهتقاسى  /خطای قلیایی  /ثاتت گضیٌص پزیشی الکتشٍد  /خطای اسیذی /
الکتشٍدّای غطایی هایغ  /الکتشٍدّای حالت جاهذ ٍ سسَتی  /الکتشٍدّای حساس تِ
گاص

هفذهن

فصل هطتن :الکترولیس و روشهای هختلف آى

نهن
هجذهن

هقذهِای تش الکتشٍٍصى سٌجی ،اًَاع سٍشّای الکتشٍٍصى سٌجی ٍ دستگاَّسی آىّا

نوزدهن

فصل نهن :کولوهتری

دهن
بیستن

سٍشّای کَليسٌجی ،دستگاَّسی  /تیتشاسیَىّای کَليسٌجی  /کاستشدّای
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کَليسٌجی  /اسصیاتی یافتِّای الکتشٍٍصى سٌجی ٍ کَليسٌجی
فصل دهن :پالروگرافی
اصَل ٍلتاهتشی ٍ پالسٍگشافی  /سٍشّای هختلف ٍلتاهتشی  /الکتشٍدّا  /الکتشٍلیتّا /
بیست و یکن
یازدهن

ٍلتاهَگشام ٍ /لتاهتشی سٍتص خطی  /دستگاَّسی ٍ /لتاهتشی ّیذسٍدیٌاهیک /
بیست و دوم
جشیاىّای ٍلتاهتشی ٍ /لتاهَگشامّای هخلَط ٍ /لتاهَگشامّای آًذی-کاتذی  /اهَاج
اکسیژى
اثش  ٍ pHتطکیل کوپلکس تش اهَاج ٍلتاهتشی  /کاستشدّای ٍلتاهتشی ّیذسٍدیٌاهیک /
اسصیاتی یافتِّای ٍلتاهتشی ٍ /لتاهتشی ٍ / Tastلتاهتشی پالسی ًشهال ٍ /لتاهتشی پالسی
بیست و سوم

دوازدهن

تفاضلی ٍ /لتاهتشی هَج هشتؼی  /دستگاَّسی  /کاستشدّای ٍلتاهتشی پالسی  /اسصیاتی
بیست و چهارم
دادُّای ٍلتاهتشی ٍ /لتاهتشی چشخِای ٍ کاستشدّای آى  /سٍشّای ػشیاىساصی ٍ
هشاحل ٍ کاستشدّای آى
فصل یازدهن :آهپروهتری
بیست و پنجن

سیسدهن

اساس ػول ٍ /سایل هَسد ًیاص  /سٍشّای هختلف  /کلشتشد تِػٌَاى ضٌاساگش  /هقایسِ
بیست و ضطن
تا سایش صٍشّای تیتشاسیَى

چهاردهن

بیست و هفتن

فصل دوازدهن :کنذاکتوهتری (هذایتسنجی ،رساناییسنجی)
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بیست و هطتن

آضٌایی تا هفاّین ّذایت دس هحلَل  /تیتشاسیَىّای ّذایتسٌجی  /سساًایی  /سساًایی
ٍیژُ  /سساًایی ّن اسص  /سساًایی ّن اسص دس سقت تیٌْایت  /سساًایی هَالس /
تیتشاسیَىّای سساًایی سٌجی
اًذاصُ گیشیّای سساًایی  /سلَلْا /ثاتت سل  /هٌحٌی ّای تیتشاسیَى  /تیتشاسیَىّای

بیست و نهن

اسیذ ٍ تاص  /تیتشاسیَى اسیذّا یا تاصّای قَی  /تیتشاسیَى اسیذّا یا تاصّای ضؼیف /

پانسدهن
سی ام

تیتشاسیَى ًوکّای اسیذّا یا تاصّای ضؼیف  /تیتشاسیَىّای سسَتی ٍ تطکیل
کوپلکس
فصل سیسدهن :روش های حرارتی تجسیه

سی و یکن
ضانسدهن

کلیات  /اًَاع سٍش ّای تجضیِ حشاستی  /جشمسٌجی حشاستی  /تجضیِ حشاستی تفاضلی /
سی و دوم
گشهاسٌجی سٍتطی تفاضلی  /دستگاَّسی  /کاستشدّا

5

