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 ثْذاضت هحیط

 ٍاحذ ًظزی 2اد ٍاحذ )یب سْن استبد اس ٍاحذ(: تؼذ

 ٍاحذ( 1)سْن ّز استبد  درط هطتزک

 ًَع درط: ًظزی خلسِ( 17سبػت ) 34هذت سهبى ارائِ درط: 

 98-99ًیوسبل : اٍل          11- 12ضٌجِ           سبػت: یکهبى ارائِ درط:            رٍس: س

 ًذارد پیطٌیبس: 

 دکتز ػلی الوبسی -دکتز َّضیبر حسیٌی هدرس:

 هدف کلی درس:
 در ٍ ًوَدُ کست را کبفی هْزت ٍ ضٌبخت هحیط ثیَلَصی هیکزٍ پیطزفتِ ّبی خٌجِ خػَظ در ثتَاًذ ثبیذ درط ایي پبیبى در داًطدَ

 :ًوبیذ ًظز اظْبر هتخػع یک ػٌَاى ثِ سیز ّبی سهیٌِ

 

 (سا ثیوبری ػَاهت کٌتزل ثز تبکیذ ثب)فبضالة  ٍ آة هیکزٍثیَلَصی •

 (یی ٍ خٌجِ ّبی کبرثزدیسا ثیوبری) غذایی هَاد ٍ آة هیکزٍثیَلَصی •

 (سیستی ّبی فزآیٌذ ٍ تػفیِ) آة، پسبة، حبک ٍ َّا اس ّب یٌذُآاال حذف در ّب هیکزٍارگبًیسن کبرثزد  •

 رٍش ّبی خذیذ در تطخیع هیکزٍارگبًیسن ّب ثخػَظ هیکزٍارگبًیسن ّبی ضبخع در آة ٍ فبضالة  •

 Tests)   (Bioassay سیستی سٌدص در ّب هیکزٍارگبًیسن اس استفبدُ • 

 

 : رئوس هطالب
 در پبیبى ایي دٍرُ اًتظبر هی رٍد فزاگیز ثب هفبّین سیز آضٌبیی ٍ ضٌبخت پیذا ًوبیذ:

هزٍری ثز هجبحث هیکزٍثیَلَصی )هیکزٍارگبًیسن ّب، طجقِ ثٌذی، سبختوبى، سَخت ٍ سبس سلَلی، هتبثَلیسن، آًشین ّبی  -1

 کلیذی، ثیَسٌتش، خذة هَاد غذایی ٍ ٍاکٌص ّبی چزخِ ایی(

َلَصی ٍ صًتیک سلَلی، اثشارّبی هطبّذُ، تزکیت ضیویبیی سلَل، الوبًْبی صًتیک، خْص ٍ تغییز صًتیک ٍ هقذهِ ای ثز ثی -2

 طجقِ ثٌذی

 ثزرسی هیکزٍارگبًیسن ّب در هحیط ّبی هختلف )خبک، آة ٍ َّا( ٍ ثزّن کٌص آًْب ثز یکذیگز -3

آٍری آًْب، تکٌیک ّبی هیکزٍسکپی، رٍش تطخیع ٍ تؼییي هیکزٍارگبًیسن ّب در هحیط )خوغ آٍری ًوًَِ ّبی هحیطی ٍ فز -4

ّبی کطت، رٍش ّبی فیشیَلَصکی، رٍش ّبی ایوًََ لَصی، رٍش ّبی ًَکلئیک اسیذ، رٍش ّبی ثیَضیویبیی ٍ هَلکَلی، 

 رٍش ّبی خذیذ ثزای تطخیع هیکزٍارگبًیسن ّبی ضبخع در آة ٍ فبضالة(

 غذا ٍ پسبة( ، خبک، َّا،ّبی ضبخع در هحیط ّبی هختلف )آة هیکزٍارگبًسین -5

ٍ سزًَضت هیکزٍثْبی ثیوبری سای اًسبًی در هحیط ّبی هختلف )آة ،  ًقص هیکزٍارگبًیسن ّب در ثیوبریشایی، راُ ّبی اًتقبل -6

 خبک، َّا، غذا ٍ پسبة( ٍ ارسیبثی ریسک هیکزٍثی ثزای پبتَصى ّبی هحیطی

 کٌتزل(ٍریسن )هیکزٍارگبًیسن ّبی هْن، ٍیضگیْب، تطخیع، اثزات ٍ زثیَت -7

تدشیِ ٍ اغالح سیستی آالیٌذُ ّبی آلی ٍ فلشات ٍ هَاد رادیَاکتیَ )تدشیِ هیکزٍثی تزکیجبت تک کزثٌِ[ تدشیِ هیکزٍثی  -8

ٍ سبیز آالیٌذُ ّبی هْن ٍ دیزتدشیِ  PCBsّیذرٍکزثًَْبی  آلیفبتیک ٍ حلقَی، هتبثَلیسن هیکزٍثی در اکسیي ّب فَراًْب؛ 

سن ّب، استخزاج تَسط ییٌذُ ّبی آلی، خذة ٍ استحبلِ فلشات سوی تَسط هیکزٍارگبًضًَذُ، هیکزٍارگبًیسن ّب ٍ آال

 ، استحبلِ هیکزٍثی رادیًََکلئیذ ّب در هحیط(biodrainage( ٍ سّکطی سیستی )bioleachingسن ّب )یهیگزٍارگبً

 (ٍ اًَکسیک هیکزٍارگبًیسن ّب در تػفیِ فبضالة ّبی ضْزی ٍ غٌؼتی )سیستن ّبی َّاسی، ثیَْاسی، اکسیک -9



 ثیَفیلن ٍ تثجیت سلَلی در سیستن ّبی هختلف -11

( ٍ سلَل ّبی سَخت هیکزٍثی در کٌتزل ٍ bioelectrochemicalاستفبدُ اس هیکزٍثْب در رٍش ّبی الکتزٍضیویبیی ) -11

 حذف آالیٌذُ ّب ٍ استزاتضی ّبی تػفیِ ثب اًزصی کن

 ( در پبیص ّبی هحیطیbiosensorsکبرثزد حسگزّبی سیستی ) -12

 هَى سویت ثب استفبدُ اس هیکزٍارگبًیسن ّب ٍ رٍش ّبی تدشیِ ٍ تحلیل ٍ استفبدُ اس ًتبیحآس -13

 خَردگی هیکزٍثی ٍ رٍش ّبی کٌتزل -14
 

 هیکروبیولوشی هببحث بر هروری و هفبهین درس، سرفصل ارائه جلسه اول:

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ: 

 را ثیبى ًوبیذ. سلَلی سبس ٍ سَخت سبختوبى، ثٌذی، طجقِ ّب، کزٍارگبًیسناًَاع هی -1

 ثیبى ًوبیذ.  را ثیَسٌتشٍ  کلیذی ّبی آًشین ،ّبی هیکزٍثی هتبثَلیسن -2

 را ضزح دّذ ایی چزخِ ّبی ٍاکٌص ٍ در سلَل هیکزٍثی غذایی هَاد خذة ًحَُ -3

 

 بیولوشی و شنتیک :و سوم جلسه دوم

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را ثیبى ًوبیذ. سلَلی صًتیک ٍ ثیَلَصی -1

 را ثیبى ًوبیذ. سلَل ضیویبیی تزکیت ٍ تطخیع ٍ هطبّذُ اثشارّبی -2

 را تطزیح کٌذ صًتیک تغییز ٍ خْص صًتیک، الوبًْبی -3

 

 ی هحیطیهب هیکروارگبنیسن :چهارمجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را ثیبى ًوبیذ.( َّا ٍ آة خبک،) هختلف ّبی هحیط در ی هَخَدّب هیکزٍارگبًیسن -1

 را ثیبى ًوبیذ. ثبکتزیْب ٍ ثزّوکٌص ّبی آًْب ثزّنرقبثت ثیي  -2

 ًقص هیکزٍارگبًیسن ّب در هحیط ّبی هختلف را تَضیح دّذ -3

 

  هحیط در هب هیکروارگبنیسن تعیین و تشخیص :و ششن پنجنجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را ثیبى ًوبیذ. آًْب فزآٍری ٍ حیطییکزٍثی هه ّبی ًوًَِ آٍری خوغ -1

 را ثیبى ًوبیذ. هیکزٍثی کطت ّبی رٍش ٍ هیکزٍسکپی ّبی تکٌیک -2

 .کٌذرا ثیبى  تطخیع اسیذ ًَکلئیک ّبی رٍش ٍ لَصی ایوًََ ّبی رٍش فیشیَلَصکی، ّبی رٍش -3

 هیکزٍارگبًیسن ّب را تطزیح کٌذ. تطخیع هَلکَلی ٍ ثیَضیویبیی ّبی رٍش -4

 را ضزح دّذ فبضالة ٍ آة در ضبخع ّبی هیکزٍارگبًیسن تطخیع ثزای خذیذ ّبی رٍش -5

 

 نقش بیوبری زایی هیکروارگبنیسن هب :هفتنجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را ثیبى ًوبیذ. اًتقبل ّبی راُ ٍ ثیوبریشایی در ّب هیکزٍارگبًیسن ًقص -1

 را ثیبى ًوبیذ. پسبة ٍ غذا َّا، خبک، آة،ًظیز  هختلف ّبی هحیط در اًسبًی سای ثیوبری هیکزٍثْبی سزًَضت -2

 .را ثیبى ًوبیذهحیطی  ّبی پبتَصى ثزای هیکزٍثی ریسک ارسیبثیًحَُ  -3

 

 بیوتروریسن :تنهشجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:



 ذ.را تطزیح کٌ تبریخچِ ٍ اًَاع سالح ّبی ثیَلَصیک -1

 را تَضیح دّذ. هْن ّبی هیکزٍارگبًیسنٍ   ثیَتَریسن -2

 را ثیبى ًوبیذ.حولِ ثیَلَصیکی  تطخیع ٍ رٍضْبی ٍیضگیْب -3

 را ثیبى ًوبیذ.ی ثیَتزٍریسن کٌتزل رٍش ّبی ٍ اثزات -4

 

  نقش هیکروارگبنیسن هب در تجسیه هواد :نهنجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

را ثیبى   هحیط در کزثٌِ( تک تزکیجبت هیکزٍثی تدشیِ) رادیَاکتیَ هَاد ٍ فلشات ٍ آلی ّبی آالیٌذُ سیستی اغالح ٍ تدشیِ -1

 ًوبیذ.

 هْن ّبی آالیٌذُ سبیز ٍ PCBs فَراًْب؛ ّب اکسیي در هیکزٍثی هتبثَلیسن حلقَی، ٍ آلیفبتیک ّیذرٍکزثًَْبی هیکزٍثی تدشیِ -2

 را ثیبى ًوبیذ. ضًَذُ، دیزتدشیِ ٍ

 سیستی سّکطی ٍ( bioleaching) ّب هیگزٍارگبًیسن تَسط استخزاج ّب، هیکزٍارگبًیسن تَسط سوی فلشات استحبلِ ٍ خذة -3

(biodrainage)، ِرا تَضیح دّذ. ّب رادیًََکلئیذ هیکزٍثی استحبل 

 

 فراینذهبی هوازی، بی هوازی و انوکسیک :و یازدهن دهنجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 ثیبى ًوبیذ.را   غٌؼتی ٍ ضْزی ّبی فبضالة تػفیِ در ّب هیکزٍارگبًیسنًقص  -1

 .ضزح دّذ را اًَکسیک ٍ اکسیک ثیَْاسی، َّاسی، ّبی سیستناًَاع  -2

 را تطزیح کٌذ اًَکسیک ٍ اکسیک ثیَْاسی، َّاسی، هکبًسین ّبی هَثز ٍ ضزایط هٌبست ثزای اًَاع سیستن ّبی -3

 

  ثیَفیلن :دهندوازجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 ًوبیذ. ثیبىرا  هختلف ّبی سیستن در سلَلی تثجیت ٍ ثیَفیلن -1

 اًذاسُ گیزی ٍ تؼییي ٍیضگی ّبی ثیَفیلن را تَضیح دّذ. -2

 هزاحل تَسؼِ ثیَفیلن را تطزیح کٌذ. -3

 

  سیستن ّبی ثبسیبثی اًزصی ٍ هَاد :دهنسیزجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را ثیبى ًوبیذ. هیکزٍثْب کبرثزدّبی ًَیي -1

 در هیکزٍثی سَخت ّبی سلَل ٍ( bioelectrochemical) الکتزٍضیویبییسبسٍ کبر ٍ ًحَُ رُ اًذاسی سیستن ّبی ثیَ -2

 را تَضیح دّذ. ّب آالیٌذُ حذف ٍ کٌتزل

 را تطزیح کٌذ.کن  اًزصی ثب تػفیِ ّبی استزاتضی -3

 

  ثبیَسٌسَر :دهنچهارجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 را ثیبى ًوبیذ. هحیطی ّبی پبیص در( biosensors) سیستی حسگزّبی کبرثزد -1

 را تَضیح دّذ.ًحَُ سبخت ٍ سبسٍ کبر ثیَسٌسَر ّب  -2

 را تطزیح کٌذ. ثیَاًذیکبتَرّبی هحیطیثیَهبًیتَریٌگ ٍ  -3

 ػلل تزغیت استفبدُ اس سیستن ّبی سیستی سٌدص ًسجت ثِ اًَاع رٍش ّبی ضیویبیی را ثیبى کٌذ. -4

 

  آسهَى سویت :هنپانزدجلسه 



 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 ًوبیذ. ثیبىرا  سویت ٍ هکبًیسن ّبی آى ثز هیکزٍارگبًسین ّب -1

 را تَضیح دّذ. ًوًَِ ّبی هحیطی رایدتزیي آسهَى ّبی سویت در -2

 را تطزیح کٌذ. آًْب تحلیل ٍ تدشیِ ّبی رٍش ٍ ّب هیکزٍارگبًیسن اس استفبدُ ثب سویت آسهَى -3

 

  خَردگی ثیَلَصیکی :دهنشانزجلسه 

 داًطدَ ثبیستی قبدر ثبضذ:

 ًوبیذ. ثیبىرا  ػَاهل هیکزٍثی رایح در خَردگی هَاد -1

 را تَضیح دّذ. رٍش ّبی کٌتزل خَردگی -2

 
 

 

 روش تدریس )آهوزش(:
 سخٌزاًی  -1

 سخٌزاًی ثب پبٍرپَیٌت -2

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضَر ثِ هَقغ در خلسبت -1

 ضزکت در ثحث ّبی هزثَطِ -2

 تْیِ هقبلِ -3

 ارائِ پزٍصُ -4

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 %81اهتحبى کتجی  -1

 %11 ثحث -2

 %11 تْیِ هقبلِ -3

 

 

 تبریخ سْن ًوزُ اس کل )%( رٍش آسهَى 

 خلسِ ّفذّن 81 کتجی پبیبى تزم

  11 سخٌزاًی ثحث ٍ فؼبلیت کالسی

  11 کتجی تْیِ هقبلِ

 

 

 هنابع آهوزشی:
 



 
 

 دانشکذه: EDOنبم و اهضبی هذرس:               نبم و اهضبی هذیرگروه:                       نبم و اهضبی هسئول 

 

                                      تبریخ ارسبل:                     تبریخ تحویل:                       تبریخ ارسبل:                  

 


