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  (Course Plan)طرح دوره

 ۱۳۹۹/ ۱۱/ 2۱ :تاريخ ارائه درس ۱۴۰۰-۱۳۹۹:   سال تحصيلي

 ساناز حمزه  سرکار خانم مهندس  : نام مدرس کارشناسي بهداشت محيط   :رشتهمقطع/ 

  :تعداد دانشجو ( 2ميکروبيولوژی محيط ):   )واحد( درسنام 

 نظری( )جسه  ۱۰ –ک ساعت و نيم ي:   تعداد جلسات / مدت کالس ۱۴۰۰-۹۹نيسمال دوم :   ترم

 

 منابع درس:

   ۱۳8۳گابريل بيتون ، سيد حسين ميرهندی ، مهناز نيک آيين ، ناشر دانشگاه علوم پزشکي تهران،دآوران:، پديميکروبيولوژی فاضالب بيتون  

 :امکانات آموزشي

 بستر اسکای روم جهت برگزاری کالس آنالين   -

 محتوای کالس آفالين   نرم افزار کمتازيا جهت توليد -  

 :  مطالب درسکلي رئوس 

 ی محيط و چگونگي طبقه بندی ميکروارگانيسم ها ولوژيکروبيم آشنائي دانشجويان ) مرور( با ميکروبيولوژی و   -1

 نترل آنها آشنائي دانشجويان با باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها، تک ياخته ها، کرم ها و ويروس های موجود در آب و فاضالب و روش های ک   -2

  ....... آشنائي دانشجويان با ترکيب شيميائي سلول ها و مسيرهای اصلي متابوليسم و کنترل واکنش های متابوليکي  -۳

 آشنائي دانشجويان با اصول کاربرد ميکروبيولوژی در محيط زيست-۴
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 در بخش عملي درس دانشجو بايد پس از اتمام اين درس بتواند:  

 

 هوا را برای آزمايشات ميکروبي انجام دهد.  نمونه برداری از آب، فاضالب و  -1

 انواع محيط های کشت مورد استفاده در آزمايشات ميکروبي آب، فاضالب و هوا را تهيه کند. -2

 آزمايشات باکتريايي روتين کنترل کيفيت آب آشاميدني را انجام دهد.    -3

 يدجلبک ها، قارچ ها و ... مهم موجود در محيط زيست را بررسي و شناسايي نما -4

 
 

   :هدف کلي درس

آشنائی دانشجویان با موجودات ذره بینی آب و فاضالب، شناخت انواع میکروارگانیسم های بیماریزا و مزاحم و شناخت اصول و مبانی  

 میکروبیولوژی 

 -روش آموزش:
 )...پاورپوینت، ویدئوهای آموزشی و)به روش سخنرانی و با بهرهگیری از وسایل کمک آموزشی  
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 اجرای درس: شيوه

 پرسش و پاسخ -

 بحث گروهي  -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی ارزشيابي نحوه

 

 نمره حضور و غیاب  1

 نمره میان ترم   3

 نمره پایان ترم   6

 نمره آزمایشگاه   10
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تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس  

 آموزشي
 حيطه  

 اهداف 

 ل جلسه او

 و تدریس نحوه درس، سرفصل درس، اهداف بیان

 مقدمه ای دانشجویان وظایف بیان درس ارزشیابی

 میکروبیولوژی کلی و مفاهیم میکروبیولوژی بر

 محیط

سخنرانی ، 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی 

پلت فرم مجازی 

)اسکای روم ، نوید  

 )..... 

 

 فراگیر قادر باشد   دانشجو باید بعد از پاِیان کالس شناختی و عاطفی  

 محیط را تشریح نماید  میکروبیولوژی کلی مفاهیم

 جلسه دوم

 های بندی طبقه ها، میکروارگانیسم ساختار

 ها میکروارگانیسم مختلف

سخنرانی ، 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

)اسکای روم ، نوید  

 )..... 

 بعد از پایان کالس فراگیر قادر باشد میکروارگانیسم های شناختی و عاطفی 

 تغذیه، نوع از نظر بندیسیم تق پروکاریوت، و اوکاریوت

 را تشریح نماید.  انرژی و کربن منبع نظر از  بندی تقسیم

 

 جلسه سوم 

سخنرانی ،  میکروارگانیسمها  متابولیسم

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

نوید    )اسکای روم ،

 )..... 

 میکروارگانیسمها، متابولیسمدانشجو باید قادر باشد  شناختی و عاطفی 

متابولیسم و فازهای   در دخیل عوامل آنابولیسم و کاتابولیسم

 رشد میکروبی را تشریح نماید. 

 جلسه چهار 
سخنرانی ،  پارامترهای موثر بر رشد میکروبی 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

سکای روم ، نوید  )ا

 )..... 

 شناختی و عاطفی 
دانشجو باید قادر باشد پارامتر های موثر بر رشد  

 میکروارگانیسم ها را تشریح نماید 

 جلسه پنجم

سخنرانی ،  مرفولوژی باکتری ها 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

)اسکای روم ، نوید  

 )..... 

 شد دانشجو باید قادر با شناختی و عاطفی 

 و آب بخصوص محیط در مهم باکتریهای انواع، ساختار،

محیط را  در غیرمعمول اشکال دارای باکتریهای فاضالب،

 تشریح کند
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 جلسه ششم 
سخنرانی ،  ویروس ها و تک یاخته ها 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

)اسکای روم ، نوید  

 )..... 

 شناختی و عاطفی 
 بندی ویروس ها و پروتوزترها ، طبقه دانشجو باید قادر باشد 

 محیط را تشریح نماید  در اهمیت ساختار،

 جلسه هفتم
سخنرانی ،  تک یاخته ها 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

)اسکای روم ، نوید  

 )..... 

 و فاضالب و آب در دانشجو باید بتواند اهمیتتک یاخنه ها شناختی و عاطفی 

فاضالبها   در تصفیه آنها نقش و آب توسط منتقله بیماریهای

 را تشریح نماید 

 جلسه هشتم

سخنرانی ،  قارچ ها 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

)اسکای روم ، نوید  

 )..... 

 شناختی و عاطفی 
 اهمیت ساختار ها ، بندی قارچ دانشجو باید قادر باشد طبقه

 د منتقله را تشریح نمای بیماریهای محیط، در

 جلسه نهم

سخنرانی ،  کرم ها ، جلبک ها و بیماری های منتقله توسط اب 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

)اسکای روم ، نوید  

 )..... 

ها   کرم ها ، جلبک اهمیت بندی، دانشجو باید بتواند طبقه شناختی و عاطفی 

 آب  در مهم هایجلبک کاربرد، نظر از بندی طبقه محیط، در

را تشریح   فاضالب تصفیه  صافیها و  گرفتگی بو، و طعم نظر  از

 کند. 

 

 جلسه دهم
، مشکالتی که در بحث لجن فعال مطرح است

 میکروارگانیسم های شاخص آلودگی

سخنرانی ، 

پرسش و پاسخ و  

 محتوی آموزشی

پلت فرم مجازی 

)اسکای روم ، نوید  

 )..... 

لجن فعال و همچنین دانشجو باید بتواندمشکالت بخش   شناختی و عاطفی 

 پرفرنژس، مدفوعی،کلستردیوم استوپنوکوکهای ها، کلیفرم

 راتشریح نماید.  کاربرد در خصوصیات، اهمیت و باکتریوفاژها
 


