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شروع  ازآمادگی الزم دانشجویان قبل 
  کالس

 جلسه تاریخ روز ساعت عنوان

20/11/98  شنبهیک  10- 12  در آزمایشگاهایمنی  نکات ایمنی در آزمایششگاهادآوري ی  1 

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

27/11/98  شنبهیک  10- 12 روش هاي نمونه برداري  2 

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

4/12/98  شنبهیک  10- 12   لیا ئیتقیش زماآ  3 

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

11/12/98  شنبهیک  10- 12  تعیین سختی آبزمایش آ  4  

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

pH-18/12/98  شنبهیک  10- 12  رنگ- کدورت  5 

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

25/12/98  شنبهیک  10- 12  باقیمانده ودرصد کلر فعالکلر   6 

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

99/  شنبهیک  DO  12 -10آزمایشات   7  

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

  8 99  شنبهیک  BOD  12 -10آزمایشات 

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

COD  12 -10  9 99  شنبهیک  

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

,TSS  12 -10  10 99  شنبهیک  

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

  11 99  شنبهیک  10- 12  محلوسازي

و  روش انجام آزمایشاتوضیح ت
 گرفتن کوئیز

  12 99  شنبهیک  10- 12  محلوسازي

 
  :ارزشیابیارزشیابی دانشجو و بارم مربوطه به هر نحوه * 

  در طول دوره ) الف
 و انجام آزمایشاتو مشارکت فعال در بحث ها   زمایشگاهآمیزان حضور دانشجو در ): ب                                   -

    %40  روپوشداشتن –نوشتن گزارش کار 
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