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 مهندسی بهداشت محيط دکترای :رشته و مقطع تحصیلي شناخت و کنترل آلودگيهای خاکشناخت و کنترل آلودگيهای خاک   :نام و شماره درس

 دكترا كالس :محل برگزاري   41-41ساعت  شنبهود :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظری 4 (:عملي/ نظري )تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 83-1311111740  :تلفن و روزهاي تماس  یدکتر محسن ارباب :نام مسئول درس

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :آدرس ، پردیس رحمتيهدانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

فيزیکهی، شهيميایی و   )بتواند با شناخت آالینده های خاک، منابع و طرق انتشار آنها و روشههای متتلهپ پهاالیا خهاک      ودانشج

ی و مدیریتی در زمينه کنترل کيفی و پایا خاک را تهيهه نمهوده و در خصهوس مسهایت مهرتبط بها مو هو         برنامه اجرای( زیستی

 . راهکارهای مناسب ارائه نماید

در  –عنوان كتاب، نام نويسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس ) :منابع اصلي درس

 .كتاب يا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد صورتي كه مطالعه همه

 
 .و یا ستنرانی در کالس به صورت جزوه، پاور پوینتکليه مطالب ارائه شده  -41

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 
       ؛(%20)و مشارکت فعال در بحث ها  وژه درسیارائه پر -2     ؛(%20) ارائه مقاله در رابطه با مو وعات درس -4: در طول دوره( الپ

 .(%60)آزمون پایان نيمسال ( ب 

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس

 . برابر مقررات آموزشی عمت می گردد 1/ 47بيا از .  نمره کم می شود 21/0هر غيبت 
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 شناخت و کنترل آلودگيهای خاکشناخت و کنترل آلودگيهای خاک :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 

 

 

 
  

 مدرس عنوان ساعت شماره جلسه

آمادگي الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی  ، توصيپ زیست پاالیی، مزایا و معایب پاالیا زیستی خاک 41-41  4

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی باکتریایی مروری بر ميکروارگانيسم های خاک، باکترهای خاک، متابوليسم 41-41  2

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی نقا کنسرسيوم ميکروبی در تجزیه آالینده های خاک 41-41  1

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی اصول تجزیه زیستی در خاک، فاکتورهای موثر در زیست پاالیی آالینده های خاک 41-41  1

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی مواد آلی موجود در خاک در فرایندهای زیست پاالیینقا  41-41  1

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی   مکانيسمهای متتلپ زیست پاالیی خاکهای آلوده 41-41  6

7  41-41 Biodegradation-Biostimulation- Bioaugmentation-Biotransformation   مطالعه قبلیو  حضور دکتر اربابی 

3  41-41 Mineralization-Bioavilability-Cometabolism-Bioremediation مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی 

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی (Phytoremediation)گياه پاالیی  41-41  8

40  41-41 Bioventiin  : مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی اصول و عوامت تاثيرگذار بر فرایند 

44  41-41 Biosparging  : مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی اصول و عوامت تاثيرگذار بر فرایند 

42  41-41 Bioslurping  : مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی اصول و عوامت تاثيرگذار بر فرایند 

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی تیاستراتژی های پاالیا خاکهای آلوده به ترکيبات نف 41-41  41

 مطابق برنامه آموزش دانشكده بهداشت: تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان : 

  الزامی می باشدانجام تکاليپ و پروژه های کالسی مشارکت گروهی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت . 

 وزشی تنظيم شده است بنابراین با توجه به ارائه درس توسط دو نفر الزم است هر دو طرح درس مورد توجه قرار گيردبرنامه کالسی طبق تقویم آم. 


