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 نام درس:
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فعالیت های 

 تکمیلی

 ماه هفته فصل موضوع و عنوان درس هدف کلی هر جلسه

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده

 اتیبا کل ییآشنا

ژئوشیمی زیست 

 محیطی و معرفی درس

 )خانم دکتر آگاه( اول اول لیاتک

ن
هم

ب
مطالعه مقاله در  

مورد مطالب 

 تدریس شده

 یها ندهیآال آشنایی با

 و ویژگی های آنها یآل

ویژگی های آالینده های 

 آلی

 )خانم دکتر آگاه( دوم ومد

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 شده سیتدر

 یندهایفرآآشنایی با 

موثر در  ییایمیژئوش

 ندهیتحول و انتقال آال

در  یدروکربنیه یها

 یآبخانه ا ستمیس

موثر در  یندهایفرآ

 ندهیتحول و انتقال آال

هیدروکربنی در  یها

  سیستم آبخانه ای

 

 )خانم دکتر آگاه( سوم سوم

ند
سف

ا
 

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 شده سیتدر

 یواکنش هاآشنایی با 

سطوح جامد و  یرو

 پدیده جذب

سطوح  یرو یواکنش ها

 جامد و پدیده جذب

 )خانم دکتر آگاه( چهارم چهارم

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 شده سیتدر

 یواکنش هابا  ییآشنا

تبادل کاتیونی/ جذب 

 رقابتی

تبادل  یواکنش ها

 کاتیونی/ جذب رقابتی

 )خانم دکتر آگاه( پنجم پنجم

 مطالعه مقاله در

مورد مطالب 

 تدریس شده

واکنش های با  ییآشنا

تجزیه بیولوژیكی یا 

فرآیندهای انتقال 

 بیولوژیكی

واکنش های تجزیه 

بیولوژیكی یا فرآیندهای 

 انتقال بیولوژیكی

 )خانم دکتر آگاه( ششم ششم

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده

 یواکنش هابا  ییآشنا

 سینتیكی و تعادلی

سینتیكی و  یواکنش ها

 تعادلی

 )خانم دکتر آگاه( هفتم هفتم

ن
دی

ور
فر

 

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 شده سیتدر

 )خانم دکتر آگاه( هشتم هشتم رفع اشكال مرور مطالب 

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده

کتابها و منابع  یمعرف درس با ییآشنا

 اتیو کل میدرس، مفاه

 ستیز یمیژئوش

ا (حسینی نسب)خانم دکتر  نهم 
ش

به
دی

ر

ت
 



 

 

ها  ندهیورود آال ،یطیمح

 ستیز طیبه مح

اله در مطالعه مق

مورد مطالب 

 شده سیتدر

 ینمونه برداربا  ییآشنا

نمونه ها در  زیدر آنال

 ستیمطالعات ز

 یطیمح

 زیدر آنال ینمونه بردار

نمونه ها در مطالعات 

 یطیمح ستیز

 نسب( ینی)خانم دکتر حس دهم نهم

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 شده سیتدر

مشخصات با  ییآشنا

 یائیمیو ش یكیزیف

 یمعدن یآبها

و  یكیزیمشخصات ف

 یمعدن یآبها یائیمیش

 نسب( ینی)خانم دکتر حس یازدهم دهم

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده

 یندهایفرآبا  ییآشنا

موثر در  ییایمیژئوش

 ندهیتحول و انتقال آال

محلول یها  

آب در  

 ییایمیژئوش یندهایفرآ

موثر در تحول و انتقال 

 محلول یها ندهیآال

 آب در

 نسب( ینی)خانم دکتر حس دوازدهم یازدهم

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 شده سیتدر

 هیتجزبا  ییآشنا

 یكیولوژیب

 نسب( ینی)خانم دکتر حس سیزدهم دوازدهم یكیولوژیب هیتجز

اد
رد

خ
 

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده

 ستیاثرات زبا  ییآشنا

عناصر مختلف  یطیمح

کنترل و  یو روش ها

 اصالح آن

 یطیمح ستیاثرات ز

عناصر مختلف و روش 

 کنترل و اصالح آن یها

 نسب( ینی)خانم دکتر حس هاردهمچ سیزدهم

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 تدریس شده

 ریتاثبا  ییآشنا

مختلف  یندهایفرآ

 طیبر مح یمعدنكار

 ستیز

مختلف  یندهایفرآ ریتاث

 طیبر مح یمعدنكار

 ستیز

 نسب( ینی)خانم دکتر حس پانزدهم چهاردهم

    

مطالعه مقاله در 

مورد مطالب 

 شده سیتدر

 نسب( ینی)خانم دکتر حس شانزدهم  رفع اشكال مرور مطالب
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