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 دانشکده
 یقالب نگارش طرح درس ترم

 

  بهداشت محيط دکتری دومترم  مخاطبان:  شناخت و کنترل آلودگی های خاک : عنوان درس

 2-4شنبهسه  :يربه سوالات فراگ ییساعت پاسخگو واحد 5/0سهم  – 2 سهم استاد از واحد(: یا) :تعدادواحد

    41تا 44 :ساعتشنبه  سه روز :   زمان ارائه درس:

     89-89نيمسال دوم تحصيلی سال 

  دکتر سيد عليرضا موسویمدرس: 

 ندارد :پيش نيازدرس و 

  هدف کلی درس:

آلاینده ها خاک، منابع و طرق انتشار آن ها، روش های مختلف پالایش خااک و ارائاه راهکارهاا و برناماه ایرایای و با دانشجویان آشنایی 

 ش خاکمدیریتی در زمينه کنترل کيفی و پای

 

 اهداف کلی یلسات)یهت هر یلسه یک هدف(:

 اکوسيستم خاکبر  یو مرور یمقدمه، ارائه سرفصل درس، روش ارزیابآشنایی با  -4

 آنها به خاک واع آلاینده ها و منابع مهم ورودآشنایی با ان-2

  خاک یو تداخل آلاینده ها یآلودگ یمکانيزم هاآشنایی با ا 3

 (soil remediationاک )آشنایی با پالایش خ -4 

 

 اهداف ویژه به تفکيک اهداف کلی هر یلسه:
 

 اکوسيستم خاکبر  یو مرور یمقدمه، ارائه سرفصل درس، روش ارزیابآشنایی با  یلسه اول:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 کند. يانرا مختصراً ب آلودگی خاک و پالایش آناهميت و ضرورت  -4

 ست نماید.سرفصل درس را لي -2

 .نماید ياناهداف درس را مختصراً ب -3

 .نماید ياندرس را ب یو فرع یمنابع اصل -4

 کند. ياناهميت و ضرورت مشارکت در آموزش درس را ب - 5

 .نماید يانرا ب یاهميت و ضرورت ارزشياب - 1

 .توضيح دهيدمنشاء خاک) فيزیکی، شيميایی و بيولوژیکی( را  -9

 .توضيح دهدرا مرفولوژی خاک  -9

 ترکيبات خاک را بيان کند. -8

 .نماید يانرا ب ساختار و ترکيبات خاکاصطلاحات و تعاریف مربوط به  -40

 .توضيح دهدخصوصيات خاک را  -44

 را بيان نماید. انواع دسته بندی خاک  -42

 را بيان نماید.تخریب خاک عوامل و پارامترهای موثر در -43
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  به خاکآنها  مهم ورود و منابع آلاینده ها انواع آشنایی با یلسه دوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند 

 بر خاک را بيان نماید. آنها یو نمک ها ينفلزات سنگروش های انتقال، اثرات  -4

 را بر خاک بيان نماید.  یآل يرغ یها یندهآلا یرسااثرات   -2

 را بيان نماید.  خاک ستميدر س یونوکلوئيدهارادو اثر رفتار  ،اشتقاق - 3

 را بيان نماید.  خاک یمنابع آلودگ -4

 را بيان نماید. یکشاورزبا منشاء یآلاینده ها -4-4

 را بيان نماید. یاز منابع شهر یخاک ناش یها یندهآلا -2-4

 را بيان نماید. يمياییینگ ش یاز ابزارها یخاک ناش یآلودگ -3-4 

 را بيان نماید. يولوژیکیب یخاک توسط ابزار ینگ یآلودگ -4- 4 

 

  خاک یو تداخل آلاینده ها یآلودگ یمکانيزم هاشنایی با آ یلسه سوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:  

 را توضيح دهد.  یآلودگ یو مکانيسم ها یفيزیک یفراینده ها -4

 در اکوسيستم خاک را توضيح دهد.  ها یندهانتقال آلا -2

 .توضيح دهدرا  در خاک يرآبیفاز غ یعاترفتار ما -3

 يميایی در خاک را بيان نماید.ش ييراتتغو  يمياییمرتبط با تحرک ش یندهایفرآ -4

 را توضيح دهد. در خاک يولوژیکیب یهبا پا ييراتو تغ يولوژیکیب یهتجز -5

 

 (soil remediationپالایش خاک )آشنایی با   یلسه چهارم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 را ذکر نماید.  تکنولوژی های مختلف پالایش خاک -4

 را بيان نماید.  پالایش در مکان و در خارج مکان -2

 را توضيح دهد.  پالایش گسترده و متمرکز -3

 را توضيح دهد.  پالایش فيزیکی خاک -4

  را بيان نماید.  روش های مختلف پالایش فيزیکی خاک -5

  فيزیکی را بيان نماید.پالایش  روش های مختلف مزایا و معایب -1
 

 ارائه سمينار   :پنجمیلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 اقدام به تهيه و ارائه سمينار نماید. ی،مطابق با اصول علم -4
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 منابع:

 
 .انتشارات مهد علم. ازی(.  آلودگی خاک ) منشاء، پایش و پاکس(1331. )ابراهیم ا. میرسال، ترجمه سید علیرضا موسوی، یحیی ذائبی -1

 

 
 

 روش تدریس)آموزش(:

 سخنرانی -4

 سخنرانی با ارائه پاورپوینت -2

 پرسش و پاسخ -3

 وسایل کمک آموزشی:

 ویدئو پروژکتور .4

 وایت برد .2

 کامپيوتر .3
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 یا سنجش دانشجو: ینحوه ارزیاب
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

 حضور فعال در کلاس
 سشرکت در کلا

 شرکت در بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ
40 

  

 

 ارائه پروژه
  40 پروژه  یارائه شفاه

 در طول دوره

 

 40 تهيه گزارش با فرمت مقاله

 90 کتبی آزمون پایان ترم
  

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع سر کلاس .4

 کلاس  یشرکت در بحث ها .2

 ارائه شده یناتتمر انجام .3

 ترم یاندر امتحان پا شرکت .4

 ارائه پروژه .5

   دانشکده EDO  مسئول ینام وامضا                         مدیر گروه: ینام و امضا               مدرس:  ینام و امضا

                                                                                                                    تاریخ ارسال:                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               

 

 شناخت و کنترل آلودگی خاکیدول زمانبندی درس: 

 41تا  44شنبه ساعت سه  روز و ساعت یلسه :
 

 مدرس موضوع هر یلسه تاریخ یلسه

4 
23/44/89 

 
 دکتر موسوی اکوسيستم خاکبر  یو مرور یه، ارائه سرفصل درس، روش ارزیابمقدمآشنایی با 

2 
 یدکتر موسو آشنایی با انواع آلاینده ها و منابع مهم ورودی آنها به خاک 30/44/89

 یدکتر موسو  خاک یو تداخل آلاینده ها یآلودگ یمکانيزم هاآشنایی با  9/42/89 3

 یدکتر موسو (soil remediation)آشنایی با پالایش خاک  44/42/89 4

 دکتر موسوی ) امتحان بصورت تستی چهار یوابی خواهد بود(یلسه امتحان 29/3/89 5

 

 


