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تهیه محلول های رقیق و بافرها
طرح مسئله تحقیقاتی برای اندازه گیری آنالیت بر اساس کالیبراسیون تک متغیره و نحوه تهیه
محلولها و ذکر نکات مهم در جمع آوری داده
رگرسیون خطی و محاسبه خطای شیب و عرض از مبدا
مفهوم خطای راندم و تعریف حدآشکارسازی و حداندازه گیری در کالیبراسیون تک متغیره
معرفی و کاربرد روش های آماری در ارزیابی نتایج بدست آمده
معرفی و کاربرد روش های آماری در ارزیابی نتایج بدست آمده
محاسبه ارقام شایستگی در کالیبراسیون خطی در محیط اکسل
استراتژی نمونه برداری و تعداد نمونه برداری ها و ارزیابی خطای اندازه گیری نمونه های مجهول
کوییز از کل مباحث جلسات  1تا 8
معرفی انواع تعادالت شیمیایی نظیر اسید-باز ،تشکیل کمپلکس ،اکسایش/کاهش -توزیع و...
تعادالت اسید  /باز و تعادالت رسوب ها در آب
تعادل و فعالیت
تعادل و فعالیت
تیتراسیون های اسیدها و بازهای ضعیف و قوی در محیط آبی
تیتراسیون های مخلوط اسیدهای ضعیف و قوی ،شبیه سازی آنها در محیط اکسل
تشکیل و خواص رسوبها و آلودگی ها
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تشکیل و خواص رسوبها و آلودگی ها
تیتراسیون های رسوبی آنیونها به صورت مجرا
تیتراسیون های رسوبی آنیونها در مخلوط و شبیه سازی آنها در محیط اکسل
تعادالت تشکیل کمپلکس و منحنی های تیتراسیون تشکیل کمپلکس
تعادالت تشکیل کمپلکس و شبیه سازی منحنی های تیتراسیون آنها در محیط اکسل
جنبه های کاربردی تیتراسیون های رسوبی
جنبه های کاربردی تیتراسیون های اسید و باز
جنبه های کاربردی تیتراسیون های تشکیل کمپلکس و اکسایش /کاهش

