
 هدف کلی آموزش: 

اصول ژئوشیمیایی در مسایل زیست   باآشنایی  

 محیطی

 سال تحصیلی:  

 1400-1401 دومنیم سال 

 مقطع:  

 ارشد کارشناسی 

 نام درس: 

 ژئوشیمی زیست محیطی 

فعالیت های  

 تکمیلی 

 ماه  هفته  فصل  موضوع و عنوان درس  هدف کلی هر جلسه 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

  اتی با کل ییآشنا

ژئوشیمی زیست  

 محیطی و معرفی درس 

  اول اول کلیات

ن 
هم

ب
مطالعه مقاله در   

مورد مطالب  

 تدریس شده 

  یها ندهیآال آشنایی با 

 و ویژگی های آنها  یآل

ویژگی های آالینده های  

 آلی

   دوم دوم

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

  یندهایفرآآشنایی با 

موثر در   ییایم یژئوش

  ندهیتحول و انتقال آال

در   یدروکربنیه  یها

 ی آبخانه ا ستمیس

موثر در   یندهایفرآ

  ندهیتحول و انتقال آال

هیدروکربنی در    یها

  سیستم آبخانه ای

 

  سوم سوم 

ند 
سف

ا
 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

  ی واکنش هاآشنایی با 

سطوح جامد و   یرو

 پدیده جذب 

سطوح  یرو یواکنش ها

 جامد و پدیده جذب 

  چهارم چهارم

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

  ی با واکنش ها ییآشنا

تبادل کاتیونی/ جذب  

 رقابتی 

تبادل   یواکنش ها

 کاتیونی/ جذب رقابتی 

   پنجم پنجم

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

با واکنش های   ییآشنا

تجزیه بیولوژیکی یا  

فرآیندهای انتقال  

 بیولوژیکی 

واکنش های تجزیه 

بیولوژیکی یا فرآیندهای  

 انتقال بیولوژیکی 

  ششم ششم

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

  ی با واکنش ها ییآشنا

 سینتیکی و تعادلی 

سینتیکی و   یواکنش ها

 تعادلی 

   هفتم هفتم

ن 
ردی

رو
ف

 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

 

 

 

 

 

با مشخصات   ییآشنا

  یائ یمیو ش یکیزیف

 ی معدن یآبها

و   یکیزیمشخصات ف

 ی معدن یآبها یائیمیش

   هشتم هشتم

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

فرآیند تولید   با  ییآشنا

 یدی معدن زهاب اس

  دیتول ت،یریپ   شیاکسا

  دیو تول یدیزهاب اس

 یآلودگ

 نهم نهم

ت 
هش

دیب
ار

 



 

 

مطالعه مقاله در  

مطالب  مورد 

 شده  سیتدر

 یبا نمونه بردار ییآشنا

نمونه ها در   زیدر آنال

  ستیمطالعات ز

 یطیمح

بردار آنال  ینمونه    ز یدر 

مطالعات   در  ها  نمونه 

 یطیمح ستیز

   دهم دهم 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

 یمدلسازآشنایی با 

  یکیولوژیب یندهایفرآ

در ارتباط با زهاب  

 معدن یدیاس

  ی ندهایفرآ  یمدلساز

با   یکیولوژیب ارتباط  در 

 معدن  یدیزهاب اس

   یازدهم  یازدهم 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

  یندهایبا فرآ ییآشنا

موثر در   ییایم یژئوش

  ندهیتحول و انتقال آال

محلول یها  

آب در  

  ییایمیژئوش یندهایفرآ

موثر در تحول و انتقال 

 محلول  یها  ندهیآال

 آب در

   دوازدهم دوازدهم 

مطالعه مقاله در  

مطالب  مورد 

 شده  سیتدر

 هیبا تجز ییآشنا

 ی کیولوژیب

   سیزدهم سیزدهم یکیولوژیب هیتجز

داد 
خر

 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

 ستیبا اثرات ز ییآشنا

عناصر مختلف   یطیمح

کنترل و   ی و روش ها

 اصالح آن 

ز   ی طیمح  ستیاثرات 

روش  و  مختلف  عناصر 

 کنترل و اصالح آن  یها

   چهاردهم چهاردهم 

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 تدریس شده 

 ریبا تاث ییآشنا

مختلف   یندهایفرآ

  طیبر مح یمعدنکار

 ست یز

مختلف   ی ندهایفرآ  ریتاث

مح  یمعدنکار  طیبر 

 ست یز

   پانزدهم پانزدهم 

    

مطالعه مقاله در  

مورد مطالب  

 شده  سیتدر

   شانزدهم   رفع اشکال مرور مطالب 

 

 ارزشیابی: نحوه  
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