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 تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 میکروبیولوژی محیط ( course plan) ترمی  دوره  طرح

 میکروبیولوژی محیط :درس نام

 (عملی) 51-51 ساعت شنبه: برگزاری تاریخ 5961-69 تحصیلیاول  سال نیم: دوره طول

 (نظری) 51-51 ساعت شنبهسه                       

 1:  واحد تعداد

 (ساعت 91) واحد عملی 5 ،  (ساعت 51) نظریواحد  5

 بهداشت دانشکده: برگزاری محل

 پاتوبیولوژی: نیاز پیش شهریاری علی دکتر :درس مسول نام

   59 تا 51 ساعت شنبهسه  :تماس روزهای

 E-mail: Dr.shahryari@goums.ac.ir                                     91199515 -6( 119( )دپارتمان)  تلفن

 محیط بهداشت پیوسته مهندسی کارشناسی 9ترم : تحصیلی مقطع و رشته

شناخت انواع میکروارگانیزم های بیماریزا و مزاحم، شناخت در آب و فاضالب،  ات ذره بینیموجود با انشجویاند آشنایی: درس کلی هدف

 ژیاصول و مبانی میکروبیولو

 ساعت( 11واحد ) 1الف( نظری: 

 :باشند قادر زیر موارد به دوره اتمام از پس دانشجویان رود می انتظار: درس اختصاصی هداف

 را فهرست نمایند. و میکروارگانیزم های مهم در محیط زیسترا توضیح کلیات میکروبیولوژی  .1

 توصیف کمی رشد، تولید و مصرف انرژی در سیستم های بیولوژیکی ترکیب شیمیایی سلول ها و ماهیت مواد آلی، شرایط تغذیه و رشد، .2

 را تشریح نمایند. 

طبقه بندی میکروارگانیزم ها از نظر متابولیکی، مسیرهای اصلی متابولیکی، متابولیسم هوازی، متابولیسم بی هوازی، کنترل واکنش های  .3

 .را توضیح دهند عکس العمل در برابر تغییرات محیطی و متابولیکی

را  کنترل آنهاروش های  وآب و فاضالب باکتریهای موجود در آب، بیماری های باکتریایی مرتبط با آب و فاضالب، باکتری های مزاحم  .4

  .تشریح نمایند

 شاخص های میکروبی و آزمایش های باکتریولوژیک آب را تشریح نمایند. .5

 خانگی را فهرست نماید.ویروس های منتقله توسط آب و ویروس های موجود در فاضالب های  .6

 و روش های کنترل آنها را تشریح نمایند. قارچ های موجود در فاضالب، مزاحمت ها  .1

 توضیح دهند.روش های کنترل آنها را جلبک ها، شناسایی، مزاحمت ها و  .8

 روش های کنترل آنها را تشریح نمایند. تک یاخته های منتقله توسط آب و مرتبط با فاضالب و  .9

 را فهرست نماید.منتقله توسط آب و مرتبط با فاضالب گل های انکرم های  .11

 را طراحی نمایند. اصول کاربردی میکروبیولوژی در محیط زیست .11

 را تشریح نمایند. تئوری تصفیه بیولوژیکی در سیستم های تصفیه بیولوژیکی مانند لجن فعال، صافی چکنده و برکه تثبیت .12
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 را توضیح دهند. مانند هضم لجنازی بی هو تئوری تصفیه بیولوژیکی به طریقه .13

 ساعت( 34واحد ) 1ب( عملی: 

 .و انجام دهندرا تشریح  نمونه برداری از انواع منابع آب جهت آزمایش های باکتریولوژیک و سایر آزمایش های میکروبیروش  .14

 و انجام دهند.را تشریح  نمونه برداری از فاضالب هاروش  .15

 دهند.و انجام را توضیح  آزمایش های میکروبی آب کشت مختلف برایهای تهیه محیط روش  .16

 را تشریح نمایند. HPC و  ها آزمایش شمارش کل میکروبروش  .11

 را توضیح و انجام دهند. آزمایش کلی فرم ها به روش های چند لوله ای )احتمال، تاییدی، تکمیلی( و صافی غشایی .18

 .را تشریح و انجام دهند آزمایش های تشخیصی کلی فرم هاروش  .19

 را تشریح و انجام دهند. تشخیص و آزمایش استرپتوکوکوس فکالیسروش  .21

 را تشریح و انجام دهند. تشخیص و آزمایش کلستریدیوم پرفرنژنسروش  .21

 را شناسایی نمایند. و برخی قارچ های موجود در محیط زیسترا مشاهده نمونه های قارچی موجود در فاضالب  .22

 را تعیین نمایند. شخیص و وفور و تنوع آنهات در آب و فاضالب را ی موجودجلبک ها .23

 مشاهده و تشخیص نمایند. روتیفرها، پارامیسیوم، برخی کرم ها و الروها در آب و فاضالب .24

 را تشریح و انجام دهند. ضریب هواگیریو  آزمایش جذب اکسیژن .25

 را تشریح و انجام دهند. آزمایش خو دادن میکروب ها به فاضالب و تولید لجن فعال .26

 آب و فاضالب را تفسیر و تشریح نمایند. یج آزمایش میکروبینتا .21

 

 گروهی بحث پاسخ، و پرسش سخنرانی،:  تدریس روش

 اصلی منابع

 درس

 

1- Waste water engineering, treatment, disposal and Reuse, Metcalf and Eddy.  

2- Microbiology for Environmental Science and engineering, Caudy.  

3- Biology of Microorganisms, Brock –Smith- Madigan.  

4- Microbiology in practice, Lois and Beisnir.  

5- Standard Method for the examination of water and waste water (2012).  

 1382 -ارات دیباگرانترجمه دکتر یغمائیان و فیض بخش، انتش« تشخیص و تصفیه»موجودات مزاحم در آب  -6

 (1394دانشگاه علوم پزشکی تهران )انتشارات  میرهندی، دکتر نیک آئینمیکروبیولوژی فاضالب، دکتر  -1

  (1383) حیان، انتشارات میکروبیولوژی اب و فاضالب، میترا غالمی، حامد محمدی -1

 (1315) مانی اصفهاننتشارات ، اکتر گیتی امتیازی و زهرا اعتمادیآزمایش های میکروبی آب، ترجمه د -8

 :بخش نظرینحوه ارزشیابی و بارم مربوط به  (1

 نمره 15چهار گزینه ای(:  /آزمون پایان ترم )سواالت تشریحی ب(نمره         5در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم(:  الف(

 نحوه ارزشیابی و بارم مربوط به بخش عملی (2

 %11% ج( امتحان بخش عملی در پایان ترم به صورت کتبی 51%، ب( مشارکت در آزمایشگاه 91الف( تهیه گزارش کار برای هر جلسه 

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: (3

 استفاده از تلفن همراه و تبلت در کالس.عدم 

 .جلسه  4غیبت بیش از عدم 
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 1351-59  دوم سال نیم «بخش نظری»ولوژی محیطمیکروبی درس برنامه ارائه بندی زمان جدول

 مدرس عنوان ساعت تاریخ ردیف

5 19/11/5961 51-51 

 کلیات میکروبیولوژی و میکروارگانیزم های مهم در محیط زیست 

ترکیب شیمیایی سلول ها و ماهیت مواد آلی، شرایط تغذیه و رشد، توصیف کمی 

 لوژیکی رشد، تولید و مصرف انرژی در سیستم های بیو

 شهریاری علی دکتر

1 59/11/5961 51-51 

طبقه بندی میکروارگانیزم ها از نظر متابولیکی، مسیرهای اصلی متابولیکی، 

متابولیسم هوازی، متابولیسم بی هوازی، کنترل واکنش های متابولیکی، عکس العمل 

 در برابر تغییرات محیطی

 شهریاری علی دکتر

 شهریاری علی دکتر تاسوعای حسینی -میتعطیل رس 51-51 11/11/5961 9

1 11/11/5961 51-51 
فرصت  مزاحم و  ای بیماریزا،هشامل باکتری)باکتریهای مرتبط با آب و فاضالب 

 کنترل آنهاشناسایی و و روش های  (طلب

 شهریاری علی دکتر

 ریاریشه علی دکتر شاخص های میکروبی و آزمایش های باکتریولوژیک آب 51-51 11/11/5961 1

9 
55/11/5961 51-51 

مزاحمت ها و روش های  مرتبط با آب و فاضالب،  های منتقله  و قارچ ها ویروس

 کنترل آنها

 شهریاری علی دکتر

 شهریاری علی دکتر ، شناسایی، مزاحمت ها و روش های کنترل آنهای مرتبط با آب و فاضالبجلبکها 51-51 51/11/5961 1

1 
11/11/5961 51-51 

اخته ها و کرم های منتقله از آب و فاضالب، مزاحمت و روش های کنترل تک ی

 آنها

 شهریاری علی دکتر

 شهریاری علی دکتر اصول کاربردی میکروبیولوژی در محیط زیست 51-51 11/16/5961 6

 هریاریش علی دکتر لجن فعال،  :تئوری تصفیه بیولوژیکی در سیستم های تصفیه بیولوژیکی 51-51 16/16/5961 51

55 
59/16/5961 51-51 

صافی چکنده و برکه : تئوری تصفیه بیولوژیکی در سیستم های تصفیه بیولوژیکی

 تثبیت

 شهریاری علی دکتر

 شهریاری علی دکتر تئوری تصفیه بیولوژیکی به طریقه بی هوازی مانند هضم لجن 51-51 19/16/5961 51
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 1351-59  دوم نیم سال  «بخش عملی» وژی محیطمیکروبیول درس برنامه ارائه بندی زمان جدول

 مدرس عنوان ساعت تاریخ ردیف

5 11/19/5961 51-59 
 آشنایی با دستگاه های آز مایشگاه میکروبی آب و فاضالب

 لوازم و مواد در آزمایشات میکروبی روش های سترون سازی

 شهریاریعلی  دکتر

 خانم مهندس احمدی

1 19/11/5961 51-59 
نمونه برداری آب )شیر آب، خروجی از تصفیه خانه، چاه، چشمه، روش های 

 استخر، رودخانه،  فاضالب(  انتقال، نگهداری برای آزمون های میکروبیولوژیکی
"      " 

 "      " رقیق سازی نمونه های با بار میکروبی باال، فیلتراسیون نمونه های آب  51-59 51/11/5961 9

1 51/11/5961 51-59 
  HPCآزمایش شمارش کل میکروب ها و   روش

 )محیط کشت اختصاصی، آماده سازی محیط کشت و کشت نمونه آب(
"      " 

 "      " آزمایش کلی فرم ها به روش های چند لوله ای )احتمال، تاییدی، تکمیلی(  51-59 11/11/5961 1

9 15/11/5961 51-59 
 آزمایش کلی فرم ها به روش صافی غشایی 

 فیلتراسیون نمونه های آب، فیلترهای مورد استفاده و روش کشت نمونه( )روش
"      " 

1 51/11/5961 51-59 
 (IMVICروش آزمایش های تشخیصی کلی فرم ها )تست 

 )محیط کشت اختصاصی، آماده سازی محیط کشت و کشت نمونه آب(
"      " 

1 11/11/5961 51-59 
 کالیس روش تشخیص و آزمایش استرپتوکوکوس ف

 )محیط کشت اختصاصی، آماده سازی محیط کشت و کشت نمونه آب(
"      " 

6 16/11/5961 51-59 
 روش تشخیص و آزمایش کلستریدیوم پرفرنژنس 

 )محیط کشت اختصاصی، آماده سازی محیط کشت و کشت نمونه آب(
"      " 

 "      " ب و محیط زیستمشاهده و شناسایی قارچ های موجود در فاضال 51-59 19/16/5961 51

 "      " تشخیص جلبک های موجود در آب و فاضالب و تعیین وفور و تنوع آنها  51-59 59/16/5961 55

 "      " مشاهده و تشخیص روتیفرها، پارامیسیوم در آب و فاضالب  51-59 11/16/5961 51

 "      " )ص( میالد مبارک حضرت رسول اکرم -تعطیل رسمی 51-59 11/16/5961 59

 "      " مشاهده و تشخیص کرم ها و الروها در آب و فاضالب 51-59 11/51/5961 51

 "      " تشریح و انجام آزمایش جذب اکسیژن و ضریب هواگیری 51-59 55/51/5961 51

 "     "  تشریح و انجام آزمایش خو دادن میکروب ها به فاضالب و تولید لجن فعال 51-59 51/51/5961 59

 "      " تفسیر و تشریح  نتایج آزمایش میکروبی آب و فاضالب 51-59 11/51/5961 51


