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 باسوه تعالی

 :ههنذسی()جسیه تدرس ضیوی  طرح

 هوضوع ضواره جلسه ضواره هفته

 اول

 اول

 دوم

 قذههه فصل اول:

غلظت ّای ضیویایی /  تؼادلدستاسُ حالل / پذیذُ اًحالل / قاًَى اثش جشم / کلیاتی 

ٍ  یتهفَْم فؼال/  یتٍِ هَالس یتِتفاٍت ًشهال/  یتًِشهال/  یٍ غلظت تؼادل یا یِتجض

 َّکل-یقاًَى حذ دتا/  ٍ غلظت یتفؼال یيساتطِ ت/  غلظت

 دوم

 سوم

 چهارم

 و باز یذاس :ومدفصل 

ّای  هٌحٌی / pH اسثِحه/  تافشّایتی / چٌذ ظشف یذّایاس/  تاص-یذاس یّا یًِظش

 استاًذاسد / یِاٍل استاًذاسد/  استاًذاسد یهحلَل ّا/  یذسٍلیضهفَْم ّخٌثی ضذى / 

/  (یتَسظ تاص قَ یفضؼ یذاس یتشاسیَىت/  یتَسظ تاص قَ یقَ یذاس یتشاسیَىت/  یِثاًَ

  تافشّا یػول یِتْ

 سوم

 پنجن

 ضطن

 یاهای اکسیذاسیوى و اح تعادل: ومسفصل 

/  ٍ کاّص یصاکسا یّا یتشاسیَىت/  کاّص -یصاکسا یّا یتشاسیَىت یضٌاساگشّا

هَاصًِ /  کاّص -یصاکسا یٍاکٌص ّا یتشاسیَىت یهٌحٌ/  اکسٌذُ ٍ کاٌّذُ یثاتتشک
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 کاّص -یصاکسا یٍاکٌص ّا

 چهارم

 هفتن

 هطتن

 ها وپلکسک: چهارم فصل

/  یجاًث یاثش ٍاکٌص ّا/  یکوپلکسَهتش یضٌاساگشّا/  هٌحٌی تیتشاسیَى/  کوپلکس

 تؼادل هطشٍط ّای اسثِ ثاتتح/ ه یکوپلکسَهتش یتشاسیَىت یاًَاع سٍش ّا

 پنجن

 نهن

 دهن

 یرسوبهای  واکنص :نجنپفصل 

اًذاصُ رسات /  ػَاهل سسَب دٌّذُ آلی/  ػَاهل سسَب دٌّذُ هؼذًی/  اًَاع سسَب

 سسَب یّا یًاخالص/  (یض)س کلَئیذیی ّا سسَب( / )دسضت یيتلَسی ّا سسَب/  سسَب

ٍ  KSPهفَْم /  یتحالل/  Ksp یشیحاصلضشب اًحالل پز/ سفغ ًاخالصی سسَب ّا / 

 یتشسس/  یشیسسَب ٍ حاصل ضشب اًحالل پز یلتطکػَاهل هؤثش تش حاللیت/  یت /حالل

ّای سسَتی / اصَل  / تیتشاسیَى ًطیٌی اًتخاتی تِ ٍسسَتی  ّن / سسَب یلتطک

  گشاٍیوتشی

 ضطن

 یازدهن

 دوازدهن

 اییالکتروضیوی های تجسیه روش ای بر هقذهه :طنض فصل

ّای الکتشٍدی ٍ ػَاهل هؤثش تش آى / ساتطِ  ایی / پتاًسیلالکتشٍضیویّای  هشٍسی تش پیل

 اًَاع الکتشٍدّای هشجغ /  ًشًست

 پتانسیوهتری هختلف های روش :نفتهفصل  سیسدهن هفتن
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/ سسن هٌحٌی  ّای هختلف پتاًسیَهتشی پتاًسیَهتشی / دستگاَّسی / سٍشاصَل  چهاردهن

/  پتاًسیَهتشی  سٍشثاتت تؼادل تِ کالیثشاسیَى / سٍش افضایص استاًذاسد / هحاسثِ 

اًَاع الکتشٍدّای /  یا ضٌاساگش/ اًَاع الکتشٍدّای ضاخص  پتاًسیَهتشیکاستشدّای 

/ الکتشٍدّای ًَع سَم / الکتشٍدّای ًَع دٍم / الکتشٍدّای ًَع اٍل / ضاخص فلضی 

  الکتشٍدّای ًَع چْاسم یا ًَع صفش

 هطتن

 پانسدهن

 ضانسدهن

/ اًَاع الکتشٍدّای غطایی تش اساس تشکیة غطا / الکتشٍدّای ضاخص غطایی 

ًوگیشی / تشکیة غطاّای ضیطِ ای /  pH یالکتشٍدّای ضیطِ ای تشای اًذاصُ گیش

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

/ خطای اسیذی / ثاتت گضیٌص پزیشی الکتشٍد /  خطای قلیایی/ پتاًسیل ًاهتقاسى 

الکتشٍدّای حساس تِ / الکتشٍدّای حالت جاهذ ٍ سسَتی / الکتشٍدّای غطایی هایغ 

 گاص

 نهن

 هفذهن

 هجذهن

 آى هختلف های روشلکترولیس و ا :نطته فصل

  ّا ٍصى سٌجی ٍ دستگاَّسی آىالکتشٍّای  سٍش اًَاعٍصى سٌجی، الکتشٍای تش  هقذهِ

 دهن

 نوزدهن

 بیستن

 ولوهتریک :نهنفصل 

/ کاستشدّای  سٌجی کَليّای  / تیتشاسیَى دستگاَّسی، سٌجی کَلي ّای سٍش
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 سٌجی کَليٍصى سٌجی ٍ الکتشٍّای  / اسصیاتی یافتِ سٌجی کَلي

 یازدهن

 بیست و یکن

 بیست و دوم

 پالروگرافی :نهدفصل 

ّا /  / الکتشٍدّا / الکتشٍلیت ّای هختلف ٍلتاهتشی اصَل ٍلتاهتشی ٍ پالسٍگشافی / سٍش

ّیذسٍدیٌاهیک /  ٍلتاهَگشام / ٍلتاهتشی سٍتص خطی / دستگاَّسی / ٍلتاهتشی

کاتذی / اهَاج -ّای آًذی ٍلتاهَگشامّای هخلَط /  ٍلتاهَگشام/  ٍلتاهتشیّای  جشیاى

 اکسیژى

 دوازدهن

 ومسبیست و 

 بیست و چهارم

/ ّیذسٍدیٌاهیک  ٍلتاهتشی/ کاستشدّای  ٍلتاهتشی ٍ تطکیل کوپلکس تش اهَاج pHاثش 

/ ٍلتاهتشی پالسی ًشهال / ٍلتاهتشی پالسی  Tastٍلتاهتشی /  ٍلتاهتشیّای  اسصیاتی یافتِ

تفاضلی / ٍلتاهتشی هَج هشتؼی / دستگاَّسی / کاستشدّای ٍلتاهتشی پالسی / اسصیاتی 

ساصی ٍ  ػشیاى یّا سٍشای ٍ کاستشدّای آى /  ّای ٍلتاهتشی / ٍلتاهتشی چشخِ دادُ

 هشاحل ٍ کاستشدّای آى

 سیسدهن

 بیست و پنجن

 بیست و ضطن

 یآهپروهتر :ازدهنی فصل

ػٌَاى ضٌاساگش / هقایسِ  کلشتشد تِ/  ّای هختلف سٍشػول / ٍسایل هَسد ًیاص / اساس 

 َىیّای تیتشاس تا سایش صٍش

 (سنجی رسانایی، سنجی هذایتکنذاکتوهتری ) :زدهنوادفصل  بیست و هفتن چهاردهن
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سساًایی / سساًایی /  سٌجی یتّای ّذا تیتشاسیَىآضٌایی تا هفاّین ّذایت دس هحلَل /  بیست و هطتن

/ سساًایی هَالس / سساًایی ّن اسص دس سقت تیٌْایت / سساًایی ّن اسص / ٍیژُ 

 ّای سساًایی سٌجی تیتشاسیَى

 پانسدهن

 بیست و نهن

 سی ام

ّای  تیتشاسیَى/ هٌحٌی ّای تیتشاسیَى / ثاتت سل / سلَلْا/  ّای سساًایی اًذاصُ گیشی

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

ّای سسَتی ٍ تطکیل  تیتشاسیَى/ ّای اسیذّا یا تاصّای ضؼیف  تیتشاسیَى ًوک

 کوپلکس

 ضانسدهن

 سی و یکن

 سی و دوم

 تجسیه حرارتیروش های : هندیسسفصل 

/  تجضیِ حشاستی تفاضلی/  یحشاست یسٌج جشم/  سٍش ّای تجضیِ حشاستیاًَاع / کلیات 

 / کاستشدّا ستگاَّسید/  یتفاضل یسٍتط یگشهاسٌج

 

 


