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 منابع درس:

- Environmental Biotechnology: Concepts and APPL/jor dening, 2005. 

- Environmental Microbiology/ Raina M. Maier. Janl. Pepper charless P. Gerba, Academic Press, 2000. 

 : امکانات آموزشي

 بستر اسکای روم جهت برگزاری کالس آنالين -

 نرم افزار کمتازيا جهت توليد محتوای کالس آفالين -

 : مطالب درسکلي رئوس 

 مفاهيم و اصطالحات بيوتکنولوژی محيط زيست، کاربردهای بيوتکنولوژی محيطي -

 تجزيه بيولوژيکي مواد و تخريب مواد بيولوژيکي -

سازی محيط زيست و تصفيه مواد زايد، اصول تصفيه مواد ها و...( در پاکچها، قارها، جلبکنگاه تازه به نقش و کاربرد گسترده ميکروارگانيسم ها)باکتری -
 هازايد بوسيله ميکروارگانيسم

 ها برای تجزيه مواد با تجزيه پذيری ضعيف از طريق غني سازی، تلقيح، و محيط کشت، شرايط رشد و...جداسازی ميکروارگانيسم -

 های تجزيه ناپذير مهم(ها در محيط، آاليندهت آ مواد تجزيه ناپذير)علل تجزيه ناپذيری مواد، مشکال -

 تجزيه ميکروبي مواد شيميايي سمي -
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 توليد انرژی از ضايعات بر اساس اصول بيوتکنولوژی -

 کاربرد مهندسي ژنتيک در کنترل آلودگي محيطي -

 های نفتيهای ناشي از  گسترهها در حذف آلودگيکاربرد ميکروارگانيسم -

 های بيوتکنولوژيکيسنگين، مواد راديواکتيو، و... با روشحذف فلزات  -

 اربرد بيوسنسور برای کنترل آلودگيک -
 

  :هدف کلي درس

 های زيست محيطييي دانشجويا  با اصول بيوتکنولوژی و کاربردهای آ  در کنترل آلودگيآشنا -

  روش آموزش:

 ...(و آموزشي ويدئوهایتصاوير و نت، )پاورپويآموزشي کمک وسايل از گيریبهره با و سخنرانيبه روش  -

 اجرای درس:  شيوه

 پرسش و پاسخ -

 بحث گروهي -

 ارائه تکليف -
 

 

 ی ارزشيابي نحوه
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 نمره  5/1            درصد  حضور مستمر در کالس    

 نمره 5/1درصد              نظم و انضباط کالسي      

 نمره  2            درصد             ارزشيابي طول ترم

  -امتحا  ميا  ترم                 

 نمره 07              رصدد    امتحا  پايا  ترم           

 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوا  جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف حيطه

 جلسه اول

درس، اهییی ار درس،  یییر  درس،  معرفییی 
وظییع و و ، کیی س قیینان و و مرییررا ، منییع  

اهم ت درس ، ش نه ارزش ع   تکعل و دانشجن،
 کل ع   عن و  ، تععر و اول ه  نتکننلنژی

 سخنران /پرسش و پعسخ
اس   / پعورپن نت/ 
 ف لم آمنزش 

   عن نمع  .   نتکننلنژیمفعه م  کل عت  در خصنص دانشجن  تنان  شنعخت 

 جلسه دوم

مفییعه م و االییت بع    نتکننلیینژی م یی   
، ز سییت، کعر ردهییعی   نتکننلیینژی م  تیی 
کعر رد مهن س  ژنت ی  در کنتیرل آلیند      

 م  ت 

 سخنران /پرسش و پعسخ
اس   / پعورپن نت/ 

 ف لم آمنزش 
 شنعخت 

را   یعن کیرده و    کیعر رد آن لنژی و االت بع    نتکنن دانشجن  تنان 
 تنض ح ده .

 جلسه سنم
سعزی در پعک هعنرش و کعر رد م کروار عن سم

م یی   ز سییت و تصییف ه مییناد زا یی ، االیینل 
 هعتصف ه مناد زا    نس له م کروار عن سم

 سخنران /پرسش و پعسخ
اس   / پعورپن نت/ 

 ف لم آمنزش 
 را تنض ح ده . هع در ز ست پعال  نرش م کروار عن سم دانشجن  تنان  شنعخت 

تخر یییو میییناد تجز یییه   نلییینژ ک  میییناد،  جلسه چهعرم
تجز یه   ،ل ی  انیرژی از ضیع عع    تن ،  نلنژ ک 

 سخنران /پرسش و پعسخ
اس   / پعورپن نت/ 

 ف لم آمنزش 
 را تنض ح ده . مناد   نلنژ ک  تجز ه و تخر و دانشجن  تنان  شنعخت 
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 م کرو   مناد ش م ع   سم 

 جلسه پنجم
مناد تجز ه نعپذ ر)علل تجز ه نعپیذ ری میناد،   

هعی تجز یه  هع در م   ، آال ن همشک   آن
 نعپذ ر مهم(

 سخنران /پرسش و پعسخ
اس   / پعورپن نت/ 

 ف لم آمنزش 
 را   عن نمع  . هعد آنا ععمناد تجز ه نعپذ ر و  دانشجن  تنان  شنعخت 

 جلسه ششم
هیع در بیذر آلیند     کعر رد م کروار عن سم
 Oil Spillsهعی نفت )هعی نعش  از   ستره

 سخنران /پرسش و پعسخ
اس   / پعورپن نت/ 

 ف لم آمنزش 
 شنعخت 

را  هعی نفتی  هع در بذر آلند  کعر رد م کروار عن سم دانشجن  تنان 
 تنض ح ده .

 جلسه هفتم

هع  رای تجز ه میناد  ج اسعزی م کروار عن سم
 ع تجز ه پذ ری ضع و از  ر ق غن  سیعزی،  

 ح، و م    کشت، شرا   رش  و...تلر 
 سخنران /پرسش و پعسخ

اس   / پعورپن نت/ 

 ف لم آمنزش 
 شنعخت 

هییع در امیینر هییعی ج اسییعزی و تلریی ح  ییعکتریروش دانشییجن  تنانیی 
 را تنض ح ده .   نتکننلنژی

 جلسه هشتم

و...  یع    ناکت ین بذر فلزا  سنگ و، میناد راد 
کیعر رد   نسنسینر   ، هعی   نتکننلنژ ک روش

  رای کنترل آلند  
 سخنران /پرسش و پعسخ

اس   / پعورپن نت/ 

 ف لم آمنزش 
 شنعخت 

ذر فلزا  سینگ و و کیعر رد   کعر رد   نتکننلنژی در ب دانشجن  تنان 
 را تنض ح ده .   نسنسنرهع

 


