بسمه تعالي
دفتر توسعه آموزش ()EDO

گروه آموزشي :ایمني صنعتي

طرح درسLesson Plan -
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نوع درس  :نظري

مدت تدريس  54 :ساعت ( 11جلسه)

تعداد واحد  3 :واحد نظري

رشته و مقطع تحصيلي گروه هدف  :ايمني صنعتي

پيش نياز :ندارد

مدرس /مدرسين  :دکتر شكوه السادات خالو

سال تحصيلي 1381-89 :

محل اجراء  :دانشكده بهداشت و ايمني

نيمسال :اول

هدف کلي  :آشنايي بيشتردانشجويان با آن بخش از علم شيمي که در درك مباحث شيمي فرايند و ايمني فرايندکمك مي-
کند
اهداف ويژه :

در پايان اين دوره انتظار مي رود فراگير قادر باشد:


دانشجو بايد ضمن فراگيري اصول کلي شيمي و ساختار اتمها  ،بايد با مفهوم پيوند شيميايي و انواع آن
آشنا شده ،اصول نظريه پيوند والانس ،پيوندهاي قطبي و ملكولهاي قطبي و پيش بيني شكل فضايي
ملكولها بر اساس نظريه  VSEPRرا فراگيرد.



قانون بويل ،قانون چارلز ،اصل آووگادرو ،قانون گاز ايدهآل ،تعيين جرم ملكولي با استفاده از دانسيته
گازها ،قانون فشارهاي جزيي دالتون ،گازهاي حقيقي ،انحراف از رفتار ايدهآل ،معادله حالت براي گازهاي
حقيقي را بداند.



با خواص عمومي جامدات ،آشنا شده و مفهوم انحلال ،اثر دما و فشار بر حلاليت ،انواع محلولها ،غلظت
محلول ،انواع واحدهاي بيان غلظت و روش تبديل انواع واحدهاي غلظتي را فرا گيرد.



با مفاهيم سرعت واکنش شيميايي ،معادله سرعت ،مرتبه واکنش ،زمان نيمه عمر ،معادلات غلظت-زمان
در واکنشهاي درجه صفر ،درجه اول و درجه دوم ،ثابت سرعت و اثر دما بر سرعت واکنش آشنا شود.



تعادل شيميايي و اصل لوشاتليه و قوانين حاکم بر انواع تعادلات شيميايي را فراگيرد.



مفاهيم اسيد و باز ،قدرت اسيدي و بازي و انواع تعادلات حاکم بر سيستمهاي اسيد و باز و بافر آشنا
گردد.



با واکنشهاي اکسايش و کاهش ،عوامل کاهنده و اکسنده ،موازنه نيمه واکنشهاي اکسايش و کاهش و
اصول کلي واکنشهاي الكتروشيميايي آشنا شود.



آشنايي با ترکيبات آلي ،نامگذاري آنها ،انواع ايزومري و واکنشهاي شيمي آلي را فراگيرد.
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برگه اطلاعات ايمني مواد شيميايي ،نحوه دسترسي و نحوه استخراج اطلاعات مورد نياز از آن را فراگيرد.
محتواي آموزش و ترتيب ارائه دروس

رديف

موضوع جلسه

نام مدرس

جلسه اول

ارائه طرح درس و بيان اهداف درس ،معرفي منابع ،یادآوری و آشنایي با مفاهيم کلي شيمي
حالتها و خواص ماده ،قوانين تحولات شيميایي ،فرمول ملکولي و تجربي ،استوکيومتری و
استفاده از آن در محاسبات ،مثالهایي از کاربرد استوکيومتری

دکتر خالو

جلسه دوم

پيوند شيميایي و انواع آن ،اصول نظریه پيوند والانس ،پيوندهای قطبي و ملکولهای قطبي،
شکل فضایي ملکولها ،اصول نظریه VSEPR

دکتر خالو

3

جلسه سوم

خواص عمومي گازها ،قانون بویل ،قانون چارلز ،اصل آووگادرو ،قانون گاز ایدهآل ،تعيين جرم
ملکولي با استفاده از دانسيته گازها ،قانون فشارهای جزیي دالتون ،گازهای حقيقي ،انحراف
از رفتار ایدهآل ،معادله حالت برای گازهای حقيقي

دکتر خالو

4

جلسه چهارم

خواص عمومي جامدات و مایعات ،مفهوم انحلال ،اثر دما و فشار بر حلاليت ،انواع محلولها،
غلظت محلول ،انواع واحدهای بيان غلظت از جمله کسر مولي ،درصدمولي ،مولاریته،
مولاليته ،غلظتهای درصدی ،نرماليته

دکتر خالو

5

جلسه پنجم

ادامه مباحث مربوط به واحدهای بيان غلظت و روش تبدیل انواع واحدهای غلظتي ،نحوه
تهيه محلول استاندارد

دکتر خالو

6

جلسه ششم

آشنایي با مفاهيم سرعت واکنش شيميایي ،معادله سرعت ،مرتبه واکنش ،زمان نيمهه عمهر،
معادلات غلظت-زمان در واکنشهای مرتبه صفر ،مرتبه اول و مرتبهه دوم ،دیمانسهون ثابهت
سرعت

دکتر خالو

7

جلسه هفتم

ادامه مباحث سينتيك :اثر دما بر سرعت واکنش ،نظریه برخورد ،نظریه کمپلکس فعال،
معادله آرنيوس ،کاتاليزور ،انواع آن و نحوه تاثير آن بر سرعت واکنش

دکتر خالو

8

جلسه هشتم

تعادل شيميایي و اصل لوشاتليه ،قانون تعادل شيميایي و خارج قسمت واکنش ،سينتيك و
تعادل ،روابط تعادلي بر حسب غلظت و فشار

دکتر خالو

9

جلسه نهم

تعادلات هتروژن ،حاصلضرب حلاليت ،ميزان حلاليت رسهوبات ،اثهر یهون مشهترش ،تشهکيل
رسوب

دکتر خالو

11

جلسه دهم

اسيد و باز ،قدرت اسيدی و بازی ،تفکيك اسيدها و بازهای ضعيف ،مفهوم  ، pHمحاسبه
 pHاسيدها و بازهای قوی و ضعيف

دکتر خالو

11

جلسه یازدهم

اسيدها و بازهای چند ظرفيتي ،هيدروليز نمكها

دکتر خالو

11

جلسه دوازدهم

مفهوم تيتراسيون ،سنجش اسيد و بازها ،معرفي شناساگرها و مکانيسم پاسخ آنها

دکتر خالو

13

جلسه سيزدهم

مفاهيم کلي واکنشهای الکتروشيميایي ،موازنه نيمه واکنشههای اکسهایش و کهاهش ،سهل
الکتروشيميایي  ،انواع آن ونمایش شماتيك سل ،مفهوم پتانسيل الکتهرود و پتانسهيل سهل،
تاثير غلظت بر پتانسيل الکترود و معادله نرنست.

دکتر خالو

14

جلسه چهاردهم

معرفي هيدروکربنهای آروماتيك و آليفاتيك ،آشنایي با مفاهيم ایزومری و انواع آن ،الکلها،
اترها ،اسيدهای کربوکسيليك ،استرها ،آمينها ،آميدها ،آمينو اسيدها و پروتئينها،
نامگذاری ترکيبات آلي

دکتر خالو

15

جلسه پانزدهم

استریفيکاسيون و هيدروليز ،چربيها ،صابونها و شویندهها ،هيدروليز اجسام آلي ،تاثير
ترکيبات آلي و واکنشهای آنها بر محيط زیست

دکتر خالو

16

جلسه شانزدهم

ایمني کار با مواد شيميایي ،برگه اطلاعات ایمني مواد شيميایي ،روش ایمن دفع فاضلابهای
حاوی مواد شيميایي

دکتر خالو

17

جلسه هفدهم

پرسش و پاسخ و رفع اشکال

دکتر خالو

1

جلسات

2

روش تدريس (آموزش) :

در این درس ابتدا مباني هر قسمت که در اهداف گفته شد به روش سخنراني و پرسهش و پاسهخ بهه همهراه
مثالهای کاربردی متناسب با رشته توضيح داده مي شود و در پایان هر جلسه تمرین هایي بهرای دانشهجویان
مشخص مي گردد.
وظايف و تكاليف(فعاليتهاي) دانشجو :

 oحضور مستمر و موثر در کلاس و مشارکت در فعاليتهای آموزشي
 oانجام تمرینات داده شده در پایان هر جلسه در ارتباط با موضوعات مطرح شده
نحوه ارزشيابي دانشجو :

 oارائه تمرینها ،فعاليت کلاسي و کوئيز در طول ترم
 oبرگزاری آزمون تشریحي ميان ترم
 oبرگزاری آزمون تشریحي پایان ترم

منابع آموزشي :

 شيمي عمومي ،چارلز مورتيمر ،جلد اول و دوم -شيمي عمومي برای رشته های مهندسي ،تاليف دکتر جلالي هروی ،دکتر غياثي ،دکتر پارسافر و دکتر سعيدی
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