
  

 
 

 

 

 ترکیبی (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 

 مقدمه:

 
برای توسعه یا تولید محصوالت یا هر گونه  جانداران های زنده و بیوتکنولوژی به مفهوم استفاده از سامانه ای فناوری زیست هواژ

کند تا محصوالت یا فرآیندهای خاصی را ایجاد یا  جانداران یا مشتقات آن استفاده میهای زیستی،  کاربرد فناورانه که از سامانه

های گوناگون با استفاده از  هر گونه کنش هوشمندانه بشر در آفرینش، بهبود و عرضه فراورده .شد کار برده اصالح نماید، به

حاضر یعنی  فناوری ترین ترین و اقتصادی ترین، پاک مهم ها در سطح مولکولی در حوزه این جانداران، به ویژه از راه دستکاری آن

در قرن حاضر و در نظر گرفتن آن به عنوان یک جزء از سرمایه ملی  محیط زیست ویکرد جدید بهر .گیرد فناوری، قرار می زیست

های  های بشر در سده حاضر است. حذف مؤثر آالینده ترین دغدغه فناوری از مهم کارگیری زیست کشورها و لزوم حفظ آن با به

ایر ذخ های پاالیشگر آلودگی و استفاده از فنون نگهداری تفاده از میکروارگانیسممحیطی خطرناک از محیط زیست با اس

فناوری در صنعت که به تولید  کشور از جمله کاربردهای زیست فناوری در زمینه محیط زیست است. کاربردهای زیست ژنتیکی

تر، کمترین اثر سوء بر محیط زیست را برجا  انجامد و از همه مهم محصوالت با صرف هزینه و انرژی کمتر، ضایعات اندک می

های صنعت یاد شود. بیوتکنولوژی همچنین تولید  ترین بخش به عنوان یکی از پاک گذارد، باعث شد که از این فناوری می

 .است است، ممکن ساخته های دیگر امکان تولید آن وجود نداشته یا بسیار سخت و دشوار بوده تر از روش محصوالتی که پیش

 محیطگروه آموزشی:  مهندسی بهداشت                                           دانشکده : بهداشت اوز

                                    محیطمهندسی بهداشت  -کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:

  1  :تعداد واحد بیوتکنولوژی در بهداشت محیط :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 11 -11 سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   هداشت محیطفرآیندها و عملیات در مهندسی ب پیش نیاز:

 سامانه نوید مکان برگزاری:

 دانشکده علوم پزشکی الرستان EDCمسئول برنامه :  

 مهندس محمدرضا شوشتریان مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 مهندس محمدرضا شوشتریان تهیه و تنظیم : 

 11/1111/ 11 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1


 

 :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
 

 بیوتکنولوژی و کاربرد تکنیک های آن در بهداشت محیط آشنایی با اصول کلی 
 
 

 هدف کلی

 

 فناوری زیستیکلی  مفاهیمآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی  

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو
 به اصطالحات مربوط به بیوتکنولوژی تسلط داشته باشد 

 

 هدف کلی 

 Remediationآشنایی دانشجو با اصطالح 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  مفهوم و کاربردbioremediation را بداند 

  مفهوم و کاربردphytoremediation را بداند 

 

 هدف کلی 

 

 بیوتکنولوژی در تصفیه فاضالب

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  را بداندتکنیک ها و کاربرد بیوتکنولوژی در فرآیند های تصفیه فاضالب 

 

 هدف کلی 

 

 بیوتکنولوژی در مدیریت پسماند

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 تکنیک ها و کاربرد بیوتکنولوژی در فرآیند های بازیافت پسماند را بداند 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازیترکیبی                                          

 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
 نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، کامپیوتر     

 

 

   آموزش دهنده 
   :اساتید گروه مهندسی بهداشت محیطاساتیدمربوطه 

 
 

  منابع اصلی درسی: 
 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 
 Rittman. B. McCarty. P (2000), Environmental Biotechnology; Principles 

and Applications. McGrawHill. 

 

 

 
 (بیوتکنولوژی محیط زیست، انتشارات مولف.3131نوری جعفر ،) 

 

 

 

 



 

 شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 کلیه مقاالت مرتبط با بیوتکنولوژی و محیط زیست

 

پایگاه های اطالعات شامل 
ScienceDirect 

Scopus 

Pubmed 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  ، مشخصات کامل آن را ذکر به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



4....................................................................................................................................................................................................... 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود3

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویان تكالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کالسی

تکلیف از دانشجویان خواسته می شود تا با کلید واژه های مناسب در این 

را جستجو و مطالعه  bioremediationمقاالت مربوط به روش های 

 وده و سپس این روش ها را برای استاد ارسال نمایند.نم

 

 تا 13/32/99

31/32/99  
23/32/99  

جستجوی 

دانشجو جهت 

یافتن منابع 

 جدید

 

 

     



 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته3

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 31 آزمون میان ترم

 3 آزمون پایان ترم

 3 غیاب شرکت فعال در کالس و حضور و

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 

 



 مقررات 

       01حداقل نمره قبولي                                  

 مطابق قوانين آموزشي              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 
          

 

 نقشه برداری و نقشه کشی درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

34/33/3199 32-31  

مهندس 

 شوشتریان

 اسالید آموزشی )مجازی( سخنرانی

فعالیت 

و کالسی 

آزمون پایان 

 ترم

23/33/3199 32-31  
مهندس 

 شوشتریان

 اسالید آموزشی سخنرانی)مجازی(
فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

مهندس   32-31 22/33/3199

 شوشتریان

 اسالید آموزشی سخنرانی )مجازی(
فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

11/32/3199 32-31  
مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 )مجازی(عملی 

 اسالید آموزشی
فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

32/32/3199 32-31  
مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 )مجازی(عملی 

 آموزشی اسالید
فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

39/32/3199  

مهندس   32-31

 شوشتریان

 اسالید آموزشیو کار  سخنرانی
فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم



 )مجازی( عملی

22/32/3199  

 

32-31  
مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 )مجازی( عملی

 اسالید آموزشی
فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

33/13/3411  

 

32-31  
مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 )مجازی(عملی 

 اسالید آموزشی
فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


