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  محیط بهداشتپیوسته کارشناسي  دانشجویان گروه فراگير:        یطدر بهداشت مح یوتکنولوژیکاربرد ب عنوان درس:

   حامد بیگلری :مدرس          و دوماول  نيمسال:

 واحد نظری 2داد واحد : تع                        .....       ساعت كالس:                     .......... روز برگزاري كالس:

 آشنایي دانشجویان با اصول بیوتکنولوژی وکاربردهای آن در کنترل آلودگي های زیست محیطي  هدف كلي درس:

 

 عناوین مورد بحث در هر جلسه
 

  موضوع جلسه

  مفاهیم و اصطالحات بیوتکنولوژی مقدمه، اول

  تجزیه بیولوژیکی مواد دوم

  تخریب مواد بیولوژیکی سوم

  نقش و کاربرد گسترده میکروارگانیسم ها در پاکسازی محیط زیست و تصفیه مواد زائد چهارم

  ادامه نقش و کاربرد گسترده میکروارگانیسم ها در پاکسازی محیط زیست و تصفیه مواد زائد پنجم

  جداسازی میکروارگانیسم ها ششم

  مواد تجزیه ناپذیر هفتم

   خطرناک ائدزتجزیه میکروبی مواد  هشتم

  تولید انرژی از ضایعات بر اساس اصول بیوتکنولوژی نهم

  ادامه تولید انرژی از ضایعات بر اساس اصول بیوتکنولوژی دهم

  کاربرد مهندسی ژنتیک در کنترل آلودگی محیطی یازدهم

   در حذف آلودگی های ناشی از گسترده های نفتی  ها کاربرد میکروارگانیسم دوازدهم

  حذف فلزات سنیگین، مواد رادیو اکتیو و .... با روش ها ی بیوتکنولوژیک يزدهمس

  ادامه حذف فلزات سنیگین، مواد رادیو اکتیو و .... با روش ها ی بیوتکنولوژیک چهاردهم

  ( در کنترل آلودگیBiosensorکاربرد بیوسنسور ) پانزدهم

  کنترل آلودگی ( درBiosensorادامه کاربرد بیوسنسور ) شانزدهم

  پروژه کالسی هفدهم
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 :هر موضوعجزئيات  مطالب مورد بحث در 

 آشنایی با مفاهیم و اصطالحات بیوتکنولوژی محیط زیست، کاربرد های بیوتکنولوژی محیطی -1

 تعریف فناوری زیست محیطی -

 مختصر تاریخچه توجه انسان به فناوری های زیست محیطی -

 اصطالحات محیط زیست -

 بیوتکنولوژیانواع  -

 کاربردهای بیوتکنولوژی -

 (Biodegradationآشنایی با تجزیه بیولوژیکی مواد ) -2

 مبانی تجزیه بیولوژیکی مواد -

 خصوصیات مواد تجزیه پذیر -

 شرایط الزم برای تجزیه بیولوژیکی مواد -

 طبقه بندی مواد از نظر تجزیه بیولوژیکی -

 عوامل دخیل بیولوزیکی مواد در محیط زیست -

 تجزیه بیولوژیکی مواد در محیط زیستاهمیت  -

 ( Biodegradationتخریب مواد بیولوژیکی ) -3

 مواد بیولوژیکی در معرض تخریب -

 اقتصادی مواد بیولوژیکی –اهمیت بهداشتی  -

 عوامل تخریب -

 عوامل تخریب بیولوژیکی -

 راه های جلوگیری از تخریب مواد -

 شرایط الزم برای تخریب -

 یولوژیکینمونه هایی از تخریب مواد ب -

نگاه تازه به نقش و کاربرد گسترده میکروارگانیسم ها )باکتری ها، جلبکها، قارچ ها و ...( در پاکسازی محیط زیست و تصفیه مواد  -4

 اصول تصفیه مواد زائد بوسیله میکروارگانیسم ها –زائد 

 در تغییر و تحول مواد اهمیت میکروارگانیسم ها -

 پاالیی بخش های محم زیست محیطی نظیر رودخانه ها اهمیت میکروارگانیسم ها در خود -

 اصول استفاده از میکروارگانیسم های مختلف در کاهش آلودگی های زیست محیطی -

 مبانی تصفیه مواد زائد بوسیله میکروارگانیسم ها -

 نمونه هایی از مواد مفید اصل تجزیه میکروبی مواد مضر -

 یسم هاچند نمونه استفاده صنعتی از میکروارگان    -

 استفاده از میکروارگانیسم ها در پزشکی و بهداشت    -

جداسازی میکروارگانیسم ها برای تجزیه مواد با تجزیه پذیری ضعیف از طریق غنی سازی ، تلقیح، محیط کشتت شترایط رشتد  -5

  و ...(

 مبانی تجزیه پذیری مواد -

 درجه بندی مواد از نظر تجزیه بیولوژیکی -

 های غالب در تجزیه ماده مشخصنمونه هایی از میکرب  -

 مبانی جداسازی میکروارگانیسم -

 تعرف شرایط مناسب رشد میکروارگانیسم مورد هدف برای تجزیه مواد مقاوم -
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 مواردی از مواد با تجزیه پذیری ضعیف در محیط زیست -

 فرآیند ها و شرایط حاکم بر آنها برای کاهش یا حذف زیستی مواد با تجزیه پذیری ضعیف -

 بیان ساختار آالینده ، سمیت و تجزیه پذیری زیستی رابطه -

 آالینده های تجزیه ناپذیر مهم( –مشکالت آنها در محیط   –مواد تجزیه ناپذیر )علل تجزیه ناپذیری   -6

 مواد را بر اساس تجزیه پذیری زیستی طبقه بندی نماید -

 منابع تولید مواد تجزیه ناپذیر زیستی )آالینده های آلی مقاوم( -

 انواع مواد تجزیه ناپذیر را در محیط زیست -

 مشکالت آالینده های تجزیه ناپذیر در محیط زیست -

 خصوصیات ساختار شیمیایی مواد تجزیه پذیر پایین -

 میکرب های غالب در فرآیند تجزیه زیستی مواد تجزیه ناپذیر -

 تجزیه میکروبی مواد زائد خطرناک -7

 مواد شیمیایی سمی در طبقه بندی مواد -

 ت سمیت موادعل -

 مواد شیمیایی قابل تجزیه میکروبی بر حسب میزان تجزیه پذیری -

 ی غالب در تجزیه مواد شیمیایی سمیمیکروارگانیسم ها -

 نقش مواد شیمیایی سمی در کارآیی پروسه های بیولوژیکی تصفیه فاضالب -

 فرآیند های کارآ و انعطاف پذیر در مقابل شوک های ناشی از مواد شیمیایی سمی -

 ایط زیست محیطی الزم برای تقلیل یا حذف مواد شیمیایی سمی در فرآیند های تصفیهشر -

  تولید انرژی از ضایعات بر اساس اصول بیوتکنولوژی -8

 تاریخچه تولید انرژی از مواد زائد -

 بازیافت از مواد زائد -

 تولید بیوگاز از فضوالت حیوانی -

 شرایط الزم برای تولید انرژی از ضایعات -

 اقتصادی و زیست محیطی تولید انرژی از ضایعات بر اساس بیوتکنولوژی –داشتی اهمیت به -

 کاربرد مهندسی ژنتیک در کنترل آلودگی محیطی -9

 تاریخچه مقاوم سازی موجودات زنده در تطابق با محیط -

 میکروارگانیسم  در محیطاهمیت مقاوم سازی موجودات، گیاهان به ویژه  -

 وم سازی میکروارگانیسم ها در محیطانتقال توان و نقش آن در مقا -

 افزایش توان سوخت و ساز میکروب ها در محیط از طریق دستکاری ژنتیکی -

 (Oil spillsکاربرد میکروارگانیسم  در حذف آلودگی های ناشی از گسترده های نفتی ) -10

 ترکیبات نفت -

 اهمیت نشت نفت به صورت گسترده های قابل توجه در محیط های آلی -

 های بیولوژیکی متداول در تصفیه آلودگی های ناشی از مواد نفتیفرآیند  -

 توان خود بخود محیط های طبیعی در مواجهه با آلودگی های ناشی از نشت نفت -

 ی غالب در تجزیه زیستی مواد نفتیمیکروارگانیسم ها -

 حذف فلزات سنیگین، مواد رادیو اکتیو و .... با روش ها ی بیوتکنولوژیک -11

 ات سنگینانواع فلز -

 منابع تولید فلزات سنگین -
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 تاد رادیو اکتیو را در محیط زیسمو -

 اهمیت زیست محیطی فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو -

 فرآیند های مناسب برای حذف زیستی فلزات سنگین -

 فرآیند های مناسب برای حذف مواد رادیو اکتیو -

 میکروارگانیسم های غالب در حذف فلزات سنگین -

 کنترل آلودگی در( Biosensorبیوسنسور )کاربرد  -12

 تعریف بیوسنسور -

 عناصر شناخت بیولوژیکی -

 فناوری استفاده از عناصر شناخت بیولوژیکی -

 توصیف کارآیی فناوری موجود در شناسایی محیط -

 ثبات ذخیره و بهره برداری بیوسنسور -

 مولکول های زیستی مورد استفاده در سنسورهای آنزیمی -

 مورد استفاده در سنسورهای میکروبیمولکول های زیستی  -

 سنسور آمونیاکی -

 گیرنده )سنسور( اکسیژن مورد نیاز تجزیه بیوشیمیایی -

 سنسور تازگی ماهی -

 مولکول زیستی مورد استفاده در گسترش ایمنوسنسورها -

 بیوسنسورهای فایبراپتیک فوق حساس -
 

 روش ارزشيابي دانشجو 
 نمره  15   امتحان کتبی -

 نمره    3   پروژه کالسی -

 نمره    2  پرسش های کالسی -

 .در ارزشیابی دانشجو تاثیر مثبت دارد یحضور منظم و به موقع در جلسات آموزش* 

 .شدخواهد برگزار نمره(  5)و تشریحی نمره(  10) یا نهیبصورت پرسشهای چهار گز )تراکمی( نهاییارزشیابی * 
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