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  دانشكده

 يقالب نگارش طرح درس ترم

  

   بهداشت محيط دكتري دومترم  مخاطبان:  شناخت و كنترل آلودگي خاك: عنوان درس

  14-16شنبهسه  :يربه سواالت فراگ ييساعت پاسخگو  واحد 5/0سهم  – 2 سهم استاد از واحد): يا( :تعدادواحد

     16تا 14 :ساعتشنبه  سه روز :   زمان ارائه درس:

      98-99مسال دوم تحصيلي سال ني

   دكتر سيد عليرضا موسويمدرس: 

  ندارد :پيش نيازدرس و 

   هدف كلي درس:

خاك، منابع و طرق انتشار آن ها، روش هاي مختلف پااليش خاك و ارائه راهكارهـا و برنامـه اجرايـي و آالينده هاي با دانشجويان آشنايي 

  اكمديريتي در زمينه كنترل كيفي و پايش خ

  

  اهداف كلي جلسات(جهت هر جلسه يك هدف):

 اكوسيستم خاكبر  يو مرور يمقدمه، ارائه سرفصل درس، روش ارزيابآشنايي با  -1

  آنها به خاك واع آالينده ها و منابع مهم ورودآشنايي با ان-2

   خاك يو تداخل آالينده ها يآلودگ يمكانيزم هاآشنايي با ـ 3

  )soil remediation(آشنايي با پااليش خاك  -4 

  

  اهداف ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه:

  

  اكوسيستم خاكبر  يو مرور يمقدمه، ارائه سرفصل درس، روش ارزيابآشنايي با  جلسه اول:

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  كند. يانرا مختصراً ب آلودگي خاك و پااليش آناهميت و ضرورت  -1

  نمايد.سرفصل درس را ليست  -2

  .نمايد ياناهداف درس را مختصراً ب -3

  .نمايد ياندرس را ب يو فرع يمنابع اصل -4

  كند. ياناهميت و ضرورت مشاركت در آموزش درس را ب - 5

  .نمايد يانرا ب ياهميت و ضرورت ارزشياب -  6

  .توضيح دهيدمنشاء خاك( فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي) را  -7

  .توضيح دهدمرفولوژي خاك را  -8

  تركيبات خاك را بيان كند. -9

  .نمايد يانرا ب ساختار و تركيبات خاكاصطالحات و تعاريف مربوط به  -10

  .توضيح دهدخصوصيات خاك را  -11

  را بيان نمايد. انواع دسته بندي خاك  -12

  را بيان نمايد.تخريب خاك عوامل و پارامترهاي موثر در -13
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   به خاكآنها  مهم ورود و منابع آالينده ها واعان آشنايي با جلسه دوم:

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند 

  بر خاك را بيان نمايد. آنها يو نمك ها ينفلزات سنگروش هاي انتقال، اثرات  -1

 را بر خاك بيان نمايد.  يآل يرغ يها يندهآال يرسااثرات   -2

  را بيان نمايد.  خاك يستمدر س يونوكلوئيدهارادو اثر رفتار  ،اشتقاق - 3

 را بيان نمايد.  خاك يمنابع آلودگ -4

  را بيان نمايد. يكشاورزبا منشاء يآالينده ها -1-4

  را بيان نمايد. ياز منابع شهر يخاك ناش يها يندهآال -2-4

 را بيان نمايد. يمياييجنگ ش ياز ابزارها يخاك ناش يآلودگ -3-4 

 را بيان نمايد. يولوژيكيب يخاك توسط ابزار جنگ يآلودگ - 4- 4 

  

   خاك يو تداخل آالينده ها يآلودگ يمكانيزم هاشنايي با آ جلسه سوم:

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:  

 را توضيح دهد.  يآلودگ يو مكانيسم ها يفيزيك يهافرايند -1

  در اكوسيستم خاك را توضيح دهد.  ها يندهانتقال آال -2

  .توضيح دهدرا  در خاك يرآبيفاز غ يعاترفتار ما -3

 يميايي در خاك را بيان نمايد.ش ييراتتغو  يمياييمرتبط با تحرك ش يندهايفرآ -4

 را توضيح دهد. در خاك يولوژيكيب يهبا پا ييراتو تغ يولوژيكيب يهتجز -5

  

  )soil remediationپااليش خاك (آشنايي با   جلسه چهارم:

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  را ذكر نمايد.  نولوژي هاي مختلف پااليش خاكتك -1

  را بيان نمايد.  پااليش در مكان و در خارج مكان -2

  را توضيح دهد.  پااليش گسترده و متمركز -3

  را توضيح دهد.  پااليش فيزيكي خاك -4

   را بيان نمايد.  روش هاي مختلف پااليش فيزيكي خاك -5

   فيزيكي را بيان نمايد.يش پاالروش هاي مختلف  مزايا و معايب -6

  

  ارائه سمينار   :پنجمجلسه 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  اقدام به تهيه و ارائه سمينار نمايد. ي،مطابق با اصول علم -1
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  منابع:

 

  انتشارات مهد علم. ..  آلودگي خاك ( منشاء، پايش و پاكسازي))1394. (ابراهيم ا. ميرسال، ترجمه سيد عليرضا موسوي، يحيي ذائبي -1

  

 

 

  روش تدريس(آموزش):

 سخنراني -1

 سخنراني با ارائه پاورپوينت -2

 پرسش و پاسخ -3

  وسايل كمك آموزشي:

  ويدئو پروژكتور .1

  وايت برد .2

  كامپيوتر .3
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  يا سنجش دانشجو: ينحوه ارزياب

 

  روش  آزمون
  سهم از نمره كل

  (بر حسب درصد)
  ساعت  تاريخ

  حضور فعال در كالس
  شركت در كالس

  ت در بحث گروهي شرك

  پرسش و پاسخ

20  
    

  80  كتبي  آزمون پايان ترم
    

  

  مقررات كالس و انتظارات از دانشجو:

  حضور به موقع سر كالس .1

  كالس  يشركت در بحث ها .2

  ارائه شده يناتتمر انجام .3

 ترم ياندر امتحان پا شركت .4

  ارائه پروژه .5

    دانشكده EDO  مسئول ينام وامضا                         :مدير گروه ينام و امضا               مدرس:  ينام و امضا

                                                                                           تاريخ ارسال:                                           تاريخ ارسال:             تاريخ تحويل:               
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  شناخت و كنترل آلودگي خاكجدول زمانبندي درس: 

  16تا  14شنبه ساعت سه  روز و ساعت جلسه :

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

1 
29/11/98  

 
  دكتر موسوي اكوسيستم خاكبر  يو مرور يمقدمه، ارائه سرفصل درس، روش ارزيابآشنايي با 

2 
 يدكتر موسو آشنايي با انواع آالينده ها و منابع مهم ورودي آنها به خاك 6/12/98

 يدكتر موسو  خاك يو تداخل آالينده ها يآلودگ يمكانيزم هاآشنايي با  13/12/98 3

 يدكتر موسو )soil remediationآشنايي با پااليش خاك ( 20/12/98 4

 دكتر موسوي وابي خواهد بود)( امتحان بصورت تستي چهار ججلسه امتحان - 5

  

  


