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نام دوره (درس) :شیمی عمومی
نام گروه آموزشی :حغاظت صنعتی
نام مدرس/مدرسان :دکتر شکوه السادات خالو
رشته/مقطع تحصیلی جمعیت هدف :ایمنی صنعتی /کارشناسی
نوع و تعداد واحد:
نیمسال تحصیلی :

تئوری..3 .

عملی......

هر دو .....

دوم  98-97مکان اجرا :دانشکده بهداشت و ایمنی

روز/ساعت کالس :شنبه  12-10و چهارشنبه 12-10

هدف کلی دوره :آشنايي بيشتردانشجويان با آن بخش از علم شيمي كه در درك مباحث شيمي فرايند و ايمني فرايندكمك ميكند.

اهداف اختصاصی دوره (رفتاری)

1

از فراگیر انتظار می رود در پایان دوره آموزشی بتواند:

دانشجو بايد ضمن فراگيري اصول كلي شيمي و ساختار اتمها  ،بايد با مفهوم پيوند شيميايي و انواع آن آشنا شده ،اصول نظريه پيوند واالنس،
پيوندهاي قطبي و ملکولهاي قطبي و پيش بيني شکل فضايي ملکولها بر اساس نظريه  VSEPRرا فراگيرد..
قانون بويل ،قانون چارلز ،اصل آووگادرو ،قانون گاز ايدهآل ،ت عيين جرم ملکولي 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 انحالل ،اثر دما و فشار بر حالليت ،انواع محلولها ،غلظت محلول ،انواع واحدهاي بيان غلظت و
روش تبديل انواع واحدهاي غلظتي را فرا گيرد.
با مفاهيم سرعت واكنش شيميايي ،معادله سرعت ،مرتبه واكنش ،زمان نيمه عمر ،معادالت غلظت-زمان در واكنشهاي درجه صفر ،درجه اول و
درجه دوم ،ثابت سرعت و اثر دما بر سرعت واكنش آشنا شود.
تعادل شيميايي و اصل لوشاتليه و قوانين حاكم بر انواع تعادالت شيميايي را فراگيرد.

1منظور از اهداف رفتاری ،بیان انتظارات اساتید برحسب رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری می باشد و با افعال رفتاری همچون تحلیل کردن  ،پیش بینی کردن  ،توضیح
دادن  ،مجزا کردن  ،تقسیم کردن  ،نوشتن ،محاسبه کردن  ،کشیدن و  ...بیان می شود.
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مفاهيم اسيد و باز ،قدرت اسيدي و بازي و انواع تعادالت حاكم بر سيستمهاي اسيد و باز و بافر آشنا گردد.
واكنشهاي اكسايش و كاهش ،عوامل كاهنده و اكسنده ،موازنه نيمه واكنشهاي اكسايش و كاهش و اصول كلي واكنشهاي الکتروشيميايي
بشناسد.
آشنايي با تركيبات آلي ،نامگذاري آنها ،انواع ايزومري و واكنشهاي شيمي آلي را فراگيرد.
برگه اطالعات ايمني مواد شيميايي ،نحوه دسترسي و نحوه استخراج اطالعات مورد نياز از آن را فراگيرد.

سرفصل های آموزشی دوره
شماره جلسه

عنوان یا موضوع

مدرس/مدرسین

1

ارائه طرح درس و بيان اهداف درس ،معرفي منابع ،يادآوري و آشنايي با مفاهيم كلي شيمي حالتها و خواص
ماده ،قوانين تحوالت شيميايي ،فرمول ملکولي و تجربي ،استوكيومتري و استفاده از آن در محاسبات،
مثالهايي از كاربرد استوكيومتري

دکتر خالو

2

پيوند شيميايي و انواع آن ،اصول نظريه پيوند واالنس ،پيوندهاي قطبي و ملکولهاي قطبي ،شکل فضايي

دکتر خالو

ملکولها ،اصول نظريه VSEPR
3

خواص عمومي گازها ،قانون بويل ،قانون چارلز ،اصل آووگادرو ،قانون گاز ايدهآل ،تعيين جرم ملکولي با
استفاده از دانسيته گازها ،قانون فشارهاي جزيي دالتون ،گازهاي حقيقي ،انحراف از رفتار ايدهآل ،معادله
حالت براي گازهاي حقيقي

دکتر خالو

4

خواص عمومي جامدات و مايعات ،مفهوم انحالل ،اثر دما و فشار بر حالليت ،انواع محلولها ،غلظت محلول،
انواع واحدهاي بيان غلظت از جمله كسر مولي ،درصدمولي ،موالريته ،موالليته ،غلظتهاي درصدي ،نرماليته

دکتر خالو

5

ادامه مباحث مربوط به واحدهاي بيان غلظت و روش تبديل انواع واحدهاي غلظتي ،نحوه تهيه محلول
استاندارد

دکتر خالو

6

آشنايي با مفاهيم سرعت واكنش شيميايي ،معادله سرعت ،مرتبه واكنش ،زمان نيمه عمر ،معادالت غلظت-
زمان در واكنشهاي مرتبه صفر ،مرتبه اول و مرتبه دوم ،ديمانسون ثابت سرعت

دکتر خالو

7

ادامه مباحث سينتيك :اثر دما بر سرعت واكنش ،نظريه برخورد ،نظريه كمپلکس فعال ،معادله آرنيوس،
كاتاليزور ،انواع آن و نحوه تاثير آن بر سرعت واكنش

دکتر خالو

8

تعادل شيميايي و اصل لوشاتليه ،قانون تعادل شيميايي و خارج قسمت واكنش ،سينتيك و تعادل ،روابط
تعادلي بر حسب غلظت و فشار

دکتر خالو

9

تعادالت هتروژن ،حاصلضرب حالليت ،ميزان حالليت رسوبات ،اثر يون مشترك ،تشکيل رسوب

دکتر خالو

10

اسيد و باز ،قدرت اسيدي و بازي ،تفکيك اسيدها و بازهاي ضعيف ،مفهوم  ، pHمحاسبه  pHاسيدها و
بازهاي قوي و ضعيف

دکتر خالو
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11

اسيدها و بازهاي چند ظرفيتي ،هيدروليز نمكها

دکتر خالو

12

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

دکتر خالو

13

مفاهيم كلي واكنشهاي الکتروشيميايي ،موازنه نيمه واكنشهاي اكسايش و كاهش ،سل الکتروشيميايي ،
انواع آن ونمايش شماتيك سل ،مفهوم پتانسيل الکترود و پتانسيل سل ،تاثير غلظت بر پتانسيل الکترود و
معادله نرنست.

دکتر خالو

14

معرفي هيدروكربنهاي آروماتيك و آليفاتيك ،آشنايي با مفاهيم ايزومري و انواع آن ،الکلها ،اترها ،اسيدهاي
كربوكسيليك ،استرها ،آمينها ،آميدها ،آمينو اسيدها و پروتئينها ،نامگذاري تركيبات آلي

دکتر خالو

15

استريفيکاسيون و هيدروليز ،چربيها ،صابونها و شويندهها ،هيدروليز اجسام آلي ،تاثير تركيبات آلي و
واكنشهاي آنها بر محيط زيست

دکتر خالو

16

ايمني كار با مواد شيميايي ،برگه اطالعات ايمني مواد شيميايي ،روش ايمن دفع فاضالبهاي حاوي مواد
شيميايي خطرناك

دکتر خالو

17

پرسش و پاسخ و رفع اشکال

دکتر خالو
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شیوه (های) تدریس:

 سخنرانی بازخوردي پرسش و پاسخ حل مسئلهوسایل کمک آموزشی:

 وایت بورد-

شیوه (های) ارزشیابی های دوره:

o

ارائه تمرینها ،فعالیت کالسی و کوئیز در طول ترم

 oبرگزاري آزمون تشریحی میان ترم
 oبرگزاري آزمون تشریحی پایان ترم
منابع مورد استفاده (فارسی و انگلیسی):

 شیمی عمومی ،تالیف چارلز مورتیمر ،جلد اول و دوم -شیمی عمومی براي رشته هاي مهندسی ،تالیف دکتر جاللی هروي  ،دکتر غیاثی ،دکتر پارسافر و دکتر سعیدي

