بسمه تعالي
فرم معرفي دروس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
دانشكده داروسازي  -گروه آموزشي شيمي دارويي

( نيمسال دوم ) 94- 95
معرفي درس:
 رشته و مقطع تحصيلي  :دكتراي داروسازي عمومي
 نام و شماره درس  :شيمي تجزيه عملی
 محل برگزاري  :آزمايشگاه شيمي تجزيه
 روز و ساعت برگزاري :ساعت  2-6شنبه لغايت سه شنبه
دروس پيش نياز  :شيمي عمومي  II ، Iو رياضيات
 تلفن و روزهاي تماس 9079/9078 :
 تعداد و نوع واحد (نظري /عملي )  2 :واحد عملي
 آدرس saghaie/ rahimpour @pharm .mui.ac.ir : Email
نام مسئول درس  :لطف ا ...سقايی  /سيد فريد رحيم پور
 آدرس دفتر  :گروه شيمي داروئي -دانشكده داروسازي
 هدف كلي درس  :انجام آزمايشات و آشنايي و تمرين روشهاي متداول شيمي تجزيه جهت تعيين مقدار مواد شيميايي
 اهداف اختصاصي درس :
 -1ساختن محلول ها و استاندارد كردن آنها
 -2انجام روشهاي كمي (تيتراسيون و وزن سنجی) جهت تعيين مقدار مواد
 -3انجام محاسبات و ارائه نتايج حاصل

 منابع اصلي درس:

1- Skoog DA, West DM and Holler FJ. Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th edition.Philadelphia:Saunders
College Publishing, 1996.

 -2دستورکار تهيه شده توسط لطف ا ...سقايی و سيد فريد رحيم پور گروه شيمی دارويی دانشکده داروسازی علوم پزشکی
اصفهان 1388،
 -3شيمي تجزيه (برای دانشجويان داروسازی) ،گردآوري و تاليف لطف ا ...سقايی و سيد فريد رحيم پور ،علوم پزشکی
اصفهان 1388 ،
 -4مباني شيمي تجزيه :اسكوك و وست .مترجم :هوشنگ خليلي ،مركز نشر دانشگاهي1366 ،
 -5شيمي تجزيه كمي :فريتس -شنك .مترجم :محمد علي صادقي ،جعفر خراساني ،كاظم اميني و صادق كالگر1362 ،
 -6مباني شيمي تجزيه :اسكوك ،وست و هولر .مترجم :فرشاد صيرفي زاده ،رضا تباركي ،عليرضا اعتماديان ،جهاد
دانشگاهي1399 ،
 نحوه ارزشيابی :حدود  20درصد نمره به حضور فعال دانشجو(حضور غياب و نحوه انجام کار) اختصاص دارد؛  20در
صد به پيش مطالعه 20 ،در صد به گزارش کار  40 ،در صد به امتحان کتبی از مجموعه مطالب و نکات مربوطه
 سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در كالس درس :
 -1در مورد غيبت در هر جلسه ،امتياز مربوطه و نيز طبيعتا نمره گزارش کار برای دانشجو لحاظ نمی شود .در مورد
تاخير نيز با توجه به مدت آن از امتياز اختصاص داده شده به جلسه مربوطه کسر ميشود و در صورت عبور از حد نصاب
،مقرارت آموزشی اعمال خواهد شد.
 تاريخ امتحان ميان ترم:هم زمان با امتحان بين ترم شيمي تجزيه نظري
 تاريخ امتحان پايان ترم  :از طريق هماهنگی با دانشجويان بر گزار می گردد.
ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان :
 -1قبل از هر آزمايش الزم است پيش مطالعه مربوطه به مسئول آزمايشگاه تحويل گرددو دانشجو اطالع کافی از تئوری،
دستور کار و نيز مسائل ايمنی فردی و جمعی کسب کرده باشد؛ به اين منظور يک جلسه توجيهی به صورت مشترک برای
همه گروه ها در ساعت  .....روز .......هفته قبل از انجام هر آزمايش در کالس.......... ......در نظر گرفته شده است.
 -2نتايج هر آزمايش همان روز و گزارش كار مربوطه هفته بعد بايد به كارشناس آزمايشگاه ثحويل داده شود (گزارش کار
شامل :نام و نام خانوادگی ،شماره دانشجويی ،شماره گروه ،روز ،ساعت و تاريخ انجام آزمايش ،عنوان آزمايش ،مقدمه و
هدف ،وسايل و مواد ،روش انجام آزمايش ،نتايج و محاسبات مربوطه ،عوامل خطا و پيشنهادات می باشد).
-3عدم استفاده از تلفن همراه در آزمايشگاه مورد تاكيد مي باشد.
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روز و ساعت

عنوان

مدرس

2-6
گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه 2-6
گروه  : 3دوشنبه 2-6
گروه  : 4سه شنبه 2- 6

استاندارد كردن محلول اسيد كلريدريك  0/1نرمال با
استفاده از كربنات سديم و تعيين مقدار كربنات سديم
مجهول با محلول استاندارد اسيد كلريدريك

سقايي

2-6
2-6
2-6
2-6

گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه
گروه  : 4سه شنبه

استاندارد كردن محلول سود  0/1نرمال با استفاده از
پتاسيم هيدروژن فتاالت و تعيين مقدار استيل ساليسيليك
(آسپيرين) مجهول با محلول استاندارد سود

سقايي

2-6
گروه  : 1شنبه
2-6
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه 2-6
گروه  : 4سه شنبه 2-6

تيتراسيون برگشتي محلول معلوم آسپرين (كربنات
كلسيم) و تعيين مقدار اسيد ساليسيليك (كربنات كلسيم)
مجهول با محلول استاندارد سود (اسيد كلريدريك)

سقايي

گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه
گروه  : 4سه شنبه

2-6
2-6
2-6
2-6

گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه
گروه  : 4سه شنبه

2-6
2-6
2-6
2-6

گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه
گروه  : 4سه شنبه

2-6
2-6
2-6
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گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه
گروه  : 4سه شنبه

2-6
2-6
2-6
2-6

گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه
گروه  : 4سه شنبه

2-6
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گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه
گروه  : 4سه شنبه

2-6
2-6
2-6
2-6

گروه  : 1شنبه
گروه  : 2يکشنبه
گروه  : 3دوشنبه
گروه  : 4سه شنبه

2-6
2-6
2-6
2-6

تيتراسيون در محيط غير آبي (آلي)

تيتراسيون اکسايش و کاهش (پرمنگانومتری)

تيتراسيون رسوبی(تعيين مقدار يون کلريد)

تجزيه سيمان (تعيين درصد سيليس به روش وزن
سنجی)

يدومتري (تعيين مقدار مس)

تعيين مقدار آهن کل به روش وزن سنجی

تعيين مقدار نيكل به روش وزن سنجي

سقايي

رحيم پور

رحيم پور

رحيم پور

رحيم پور

رحيم پور

رحيم پور

