
 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 محیطمیکروب شناسی ( lesson planفرم طرح درس روزانه)

 محیطمیکروب شناسی   نام درس: 

 92/11/1921: تاریخ برگزاری 1:  شماره جلسه

 کالس - بهداشت : دانشکده محل برگزاری کلیات میکروبیولوژی و میکروارگانیزم های مهم در محیط زیست: موضوع جلسه

 شهریاریعلی دکتر :  مدرس 29 دقیقه(:مدت جلسه )

 بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:

 

 :منابع

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -انتشارات دانشگاه تهرانمیکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، ( 9

 ی درس :هدف کل

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 طبقه

زمان بندی 

 مطالب )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

مبانی با آشنایی 

  ژی لومیکروبیو

 میکروبیولوژی را تعریف کند.

 ربرد میکروبیولوژی محیط زیست را شرح دهدکا

 -شناختی 

 دانش

پرسش  –سخنرانی 11

 و پاسخ

کامپیوتر، وایت 

 برد

پاسخ مشارکت در بحث کالس و 

 به سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 

 ای

طبقه بندی  موجودات 

 میکروسکوپی

 د.شرح دهموجودات زنده میکروسکوپی را 

توضیح و شباهت و اوکاریوت ها را  ساختمان سلول های پروکاریوت ها

 دها و تفاوت ها را توضیح ده

 -شناختی 

 دانش

91 

    

وظایف هر یک از دستگاه ها و اندام های غشاء سیتوپالسمی، دیواره  ساختمان سلول ها

 سلولی، غشاء خارجی، گلیکوکالیکس و ... را شرح دهد.

 شرح دهد.  RNAو  DNAمواد ژنتیکی سلول ها از نظر 

 قه بندی فیلوژنی و تاکسونومی را تشریح کند.طب

 مشخصات توالی فیلوژنتیکی باکتری ها و آغازیان را بیان کند

کاربردهای بیوتکنولوژیک میکروارگانیسم های مهندسی ژنتیک شده را 

 شرح دهد.

 -شناختی 

 دانش

41     



 



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی :  نام درس

 90/19/1921: زاریتاریخ برگ 9:  شماره جلسه

طبقه بندی میکروارگانیزم ها از نظر متابولیکی، مسیرهای اصلی متابولیکی، متابولیسم : موضوع جلسه

 هوازی، متابولیسم بی هوازی، کنترل واکنش های متابولیکی، عکس العمل در برابر تغییرات محیطی

 کالس -: دانشکده  بهداشت محل برگزاری

 : دکتر علی شهریاری درسم 29)دقیقه( :  مدت جلسه

 1Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier)  :منابع بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی :  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران

 1921 -میکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهران( 9

 هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 طبقه

زمان بندی 

 مطالب )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

متابولیسم و رشد 

 هااورگانیسم میکرو

 د.بیان کنمتابولیسم را تعریف و  انواع آن را 

 کاتابولیسم و فرایندهای تنفس هوازی و تخمیر را توضیح دهد.

فتوسنتز و واکنش های مرتبط با آن را و فرایند آنابولیسم را تشریح 

 توضیح دهد 

 -شناختی

 دانش

 –سخنرانی  11

 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، وایت 

 برد

پاسخ به سواالت مطرح 

 ه در کالسشد

 4سواالت 

 گزینه ای

طبقه بندی متابولیک 

 میکروارگانیسم ها

 عناصر اصلی ترکیب سلول میکروبی را بداند.

 طبقه بندی میکروارگانیسم ها از نظر نیاز انرژی یا غذایی تشریح کند

طبقه بندی فتوتروف ها  شامل فتو اتوتروف ها و فتو هتروتروف ها 

 را تشریح نماید.

یمیوتروف ها شامل لیتوتروف ها یا شیمیواتوتروف ها و طبقه بندی ش

 هتروتروف ها یا ارگانورتوف ها را توضیح دهد

 -شناختی

 دانش

49 

 رشد میکروبی در محیط کشت ناپیوسته را ترسیم نماید. سنتیک رشد میکروب ها

  توضیح دهد.را در محیط کشت ناپیوسته انواع مراحل رشد 

 ر محیط کشت پیوسته را شرح دهدرشد میکروارگانیسم ها د

 را تشریح کندب ها میکروپارامترهای مهم در سنتیک رشد 

 توضیح دهد.را ها ب عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر رشد میکرو

 -شناختی

 دانش

91     

 



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی :  نام درس 

 19/19/1921: تاریخ برگزاری 9: شماره جلسه

 کالس -: دانشکده  بهداشت محل برگزاری های مرتبط با آب و فاضالب )شامل باکتریهای بیماریزا، مزاحم و فرصت طلب( و روش های شناسایی و کنترل آنها باکتری: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاریمدرس 29)دقیقه( : مدت جلسه

 1Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier)  :منابع بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی :  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران

 1921 -میکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهران( 9

 هدف کلی درس :

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

بندی مطالب زمان  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 بیماری های منتقله توسط باکتری های بیماریزا را بشناسد.  باکتری های بیماریزا 

 راه های انتقال بیماری توسط باکتری ها را شرح دهد.

وسط باکتری های راه های پیشگیری از بیماری های منتقله ت

 بیماریزا را بشناسد. 

 -شناختی 

 دانش

پرسش و  –سخنرانی  11

 پاسخ

پاسخ به سواالت مطرح شده در  کامپیوتر، وایت برد

 کالس

گزینه  4سواالت 

 ای

باکتری های فرصت 

 طلب 

 شرایط رشد و تکثیر لژیونال را شرح دهد.

 راه های انتقال و پیشگیری از لژیونال را شرح دهد.

 ط رشد و تکثیر آئروموناس را شرح دهد.شرای

 راه های انتقال و پیشگیری از آئروموناس را شرح دهد.

 شرایط رشد و تکثیر سودوموناس را شرح دهد.

 راه های انتقال و پیشگیری از سودوموناس را شرح دهد.

 -شناختی 

 دانش

91 

و مشکالت  ناشی از شرایط رشد و تکثیر باکتریهای آهن و منگنز  باکتری های مزاحم 

 آن را شرح دهد.

شرایط رشد و تکثیر باکتری های سولفوره و مشکالت  ناشی از 

 آن را شرح دهد.

شرایط رشد و تکثیر اکتینومیست ها و مشکالت  ناشی از آن را 

 شرح دهد

 -شناختی 

 دانش

49 

 



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی نام درس:   

 99/19/1921: زاریتاریخ برگ 4شماره جلسه : 

 کالس -: دانشکده  بهداشت محل برگزاری ویروس ها و قارچ های مرتبط با آب و فاضالب و روش های شناسایی و کنترل آنهاموضوع جلسه : 

 : دکتر علی شهریاری مدرس 29مدت جلسه )دقیقه( : 

 :منابع بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :  

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -میکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهران( 9

 هدف کلی درس :

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

ندی مطالب زمان ب طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

آشنایی با ویروس های آب 

 و فاضالب

 جایگاه ویروس در بین جانداران میکروسکوپیک را بشناسد.

 در مورد ساختمان ویروس توضیح دهد.

 نحوه طبقه بندی ویروس ها  را شرح دهد. 

 .خانگی را بشناسدفاضالب  آب و موجود در ویروس های

و نحوه انتقال بیماری های ویرورسی )خوردن، آشامیدن و استنشاقی ( 

 را شرح دهد.پیشگیری و کنترل از آن 

 روش های شناسایی ویروس های در آب و فاضالب را شرح دهد

 -شناختی

 دانش

پرسش  –سخنرانی  49

 و پاسخ

ت مطرح پاسخ به سواال کامپیوتر، وایت برد

 شده در کالس

گزینه  4سواالت 

 ای

آشنایی با قارچ های آب و 

 فاضالب

 ساختمان سلولی قارچ را توضیح دهد.

 در مورد نقش قارچ ها در تجزیه آلودگی محیط زیست شرح دهد.

 انواع قارچ های آب و فاضالب را بیان کند. 

 در مورد مشکالت و بیماری های مرتبط با قارچ های آب و فاضالب

 توضیح دهد.

 روش های شناسایی قارچ های آب و فاضالب را شرح دهد

 -شناختی

 دانش

19 

 



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی :  نام درس 

 12/91/1922: تاریخ برگزاری 1شماره جلسه: 

 کالس -ده  بهداشت : دانشکمحل برگزاری : جلبک های مرتبط با آب و فاضالب، روش های  شناسایی و کنترل آنهاموضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاری مدرس 29: مدت جلسه )دقیقه(

 :منابع بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی :  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -ت دانشگاه تهرانمیکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارا( 9

 هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی

 حرکتی

زمان بندی  طبقه  -حیطه

مطالب 

 )دقیقه(

رسانه ها و   روش تدریس

 وسائل آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

آشنایی با ساختار سلولی 

جلبک و شرایط رشد و 

 تکثیر

 مشخصات ساختاری جلبک ها را شرح دهد.

 نیازهای تغذیه ایی جلبک ها توضیح دهد.

 تولید و مثل در جلبک ها را توضیح دهد.

 -شناختی 

 دانش

 –سخنرانی   99

 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 

 وایت برد

پاسخ به 

سواالت 

مطرح شده 

 سدر کال

 4سواالت 

 گزینه ای

آشنایی با معیار طبقه بندی 

 جلبک ها

 معیارهای طبقه بندی جلبک ها را شرح دهد 

 انواع جلبک های محیط زیست را بشناسد

 -شناختی

 دانش

49 

مدیریت و کنترل  جلبک 

 ها در محیط های آبی

 در مورد مزاحمت های ناشی از جلبک ها توضیح دهد.

 ها را شرح دهد. روش های شناسایی جلبک

روش های کنترل جلبک ها اعم از فیزیکی و شیمیایی را 

 توضیح دهد. 

 -شناختی

 دانش

99 

 



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی نام درس :  

 90/91/1922: تاریخ برگزاری 0: شماره جلسه

 کالس -کده  بهداشت : دانشمحل برگزاری تک یاخته ها و کرم های  مرتبط با آب و فاضالب:  موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاریمدرس 29:مدت جلسه )دقیقه(

 :منابع بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی : رشته و مقطع تحصیلی فراگیران

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -دانشگاه تهرانمیکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات ( 9

 هدف کلی درس :

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی

 حرکتی

زمان بندی مطالب  طبقه  -حیطه

 )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

آشنایی با انواع 

تک یاخته های 

 فاضالب آب و

 تک یاخته را شرح دهد.ساختمان سلولی 

 نیازهای محیطی برای رشد تک یاخته را توضیح دهد.

 معیار طبقه بندی تک یاخته ها را شرح دهد.

 انواع تک یاخته ها بیماریزا و غیر بیماریزا شرح دهد.

 آنتامبا، کریپتوسپوریدیوم، ژیاردیابیماری های  اپیدمیولوژی

 شرح دهدرا ا ماالریو هیستولتیکا 

را بیان ها تک یاخته ناشی از   پیشگیری و کنترل بیماریوش ر

 نماید.

 تک یاخته ها در آب و فاضالب را توضیح دهد.روش شناسایی 

 -شناختی 

 دانش

پرسش و  –سخنرانی   41

 پاسخ

پاسخ به سواالت مطرح شده  کامپیوتر، وایت برد

 در کالس

گزینه  4سواالت 

 ای

آشنایی با انواع 

رم های  آب و ک

 فاضالب

 انواع کرم های موجود در آب و فاضالب توضیح دهد.

 اپیدمیولوژی بیماری های ناشی از  کرم ها را شرح دهد.

 .شرح دهدرا ها  روش پیشگیری و کنترل بیماری ناشی از کرم

 ها در آب و فاضالب را توضیح دهد. روش های شناسایی کرم

 -شناختی 

 دانش

41 

 



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی :  نام درس 

 99/99/1922: برگزاریتاریخ  7:  شماره جلسه

 کالس -: دانشکده  بهداشت محل برگزاری : شاخص های میکروبی و آزمایش های باکتریولوژیک آب موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاری مدرس 29مدت جلسه )دقیقه( :

 :منابع بهداشت محیطناپیوسته ارشناسی کرشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -میکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهران( 9

 هدف کلی درس :

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی مطالب  طبقه  -حیطه اطفی و روانی حرکتیدر سه حیطه شناختی ،ع اهداف اختصاصی

 )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

معیارهای میکروارگانیسم 

 های شاخص

 کندعریف میکروارگانیسم شاخص را ت

 میکروارگانیسم شاخص را لیست نماید.الزم برای انتخاب معیارهای 

 -ختی شنا

 دانش

پرسش  –سخنرانی   19

 و پاسخ

پاسخ به سواالت مطرح  کامپیوتر، وایت برد

 شده در کالس

 4سواالت 

 گزینه ای

مروری بر میکروارگانیسم 

 های شاخص

 را شرح دهد.  کلیفرم های مدفوعیو  کلیفرم های کل

 را شرح دهد.  استرپتوکوک مدفوعی

را  روارگانیسم های شاخصمیکبه عنوان  باکتری های بی هوازی انواع 

 بیان و در خصوص هر یک توضیح دهد.

 را توضیح دهد مخمرها و ارگانیسم های اسید فاستو  باکتریوفاژها

 را توضیح دهد شمارش پلیت هتروتروفیک

 -شناختی 

 دانش

49 

ردیابی میکروارگانیسم های 

 شاخص

 روش های تشخیص کلیفرم های کل و مدفوعی را شرح دهد

 ی سریع جهت ردیابی کلیفرم را بیان کندروش ها

 روش شمارش پلیت هتروتروفی را تشریح نماید

 روش های ردیابی فاژها را توضیح دهد.

 -شناختی 

 دانش

49 

 



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی نام درس :    

 92/99/1922: برگزاریتاریخ  1شماره جلسه : 

 کالس -: دانشکده  بهداشت محل برگزاری ب و فرایند بیولوژیکی فاضالب به روش لجن فعالمقدمه ای بر تصفیه فاضالموضوع جلسه : 

 : دکتر علی شهریاری مدرس 29مدت جلسه )دقیقه( :

 :منابع بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -میکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهران( 9

 هدف کلی درس :

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی

 حرکتی

زمان بندی  طبقه  -حیطه

مطالب 

 )دقیقه(

رسانه ها و   روش تدریس

 وسائل آموزشی

 شیوه ارزشیابی و دانشجوتکالیف 

 درصد آن

 را بیان کند. و انواع فاضالب را تعریف فاضالب  آشنایی با فاضالب خانگی 

 را شرح دهد.فاضالب خانگی و مشخصات ترکیب 

 -شناختی 

 دانش

 –سخنرانی   19

 پرسش و پاسخ

کامپیوتر، 

 وایت برد

پاسخ به 

سواالت 

مطرح شده 

 در کالس

 4سواالت 

 گزینه ای

یی پاتوژن ها و انگل شناسا

های موجود در فاضالب 

 خانگی

 سالمونال، شیگال، کلرا و ...(پاتوژن های باکتریایی )

پاتوژن های ویروسی )آنتروویروس ها، پولیو ویروس ها، 

 کوکساکی ویروس ها، اکو ویروس ها، هپاتیت و ...(

انگل های تک یاخته ای )ژیاردیا، کریپتوسپوریدیوم، 

 تامباهیستولیتیکا و نگلریا(سیکلوسپورا ، آن

 انگل های کرمی )تنیا، آسکاریس، توکسوکاراکانیس(

 -شناختی 

 دانش

99 

نگرشی اجمالی بر تصفیه 

 فاضالب

روش های تصفیه فاضالب مبتنی بر عملیات واحد و 

 فرایندهای واحد را توضیح دهد.

 مراحل تصفیه فاضالب را تشریح نماید

 -شناختی 

 دانش

11 

 کند توصیفرا  فرایند لجن فعال یند لجن فعالفرا

 را شرح دهد. ارگانیسم های موجود در لجن فعال

 را تشریح نماید پاتوژن ها توسط لجن فعال  میزان حذف

 را توضیح دهد مشکالت بیولوژیکی واحدهای لجن فعال

 -شناختی 

 دانش

91 

    



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی :  نام درس

 10/99/1922: برگزاریتاریخ  2:  شماره جلسه

 کالس -: دانشکده  بهداشت محل برگزاری تئوری تصفیه بیولوژیکی فاضالب مبتنی بر رشد چسبیده به روش صافی چکنده و برکه تثبیت: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاری مدرس 29: مدت جلسه )دقیقه(

 :منابع داشت محیطبهناپیوسته کارشناسی :  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -میکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهران( 9

 هدف کلی درس :

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی

 حرکتی

زمان بندی مطالب  طبقه  -حیطه

 )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 کند توصیفرا  صافی های چکنده فرایند صافی های چکنده

 را توضیح دهد. زیست شناسی صافی های چکنده

 در صافی چکنده را شرح دهد. تشکیل بیوفیلمنحوه 

 را نام ببرد ی موجود در بیوفیلمارگانیسم ها

 -شناختی 

 دانش

پرسش و  –سخنرانی   99

 پاسخ

پاسخ به سواالت مطرح شده  کامپیوتر، وایت برد

 در کالس

گزینه  4سواالت 

 ای

حذف پاتوژن ها و انگل ها 

 بوسیله صافی چکنده

 میزان حذف هر یک از عوامل بیولوژیکی را بیان کند.

 ی چکنده را توضیح دهد.مکانیسم حذف پاتوژن ها صاف

 -شناختی 

 دانش

91 

تماس دهنده های بیولوژیکی 

 (RBC) چرخان 

 کند توصیفرا  RBC فرایند

 را توضیح دهد.  RBCبیوفیلم های نحوه تشکیل 

 میزان حذف هر یک از عوامل بیولوژیکی را بیان کند.

 -شناختی 

 دانش

91 

 



 بسمه تعالی

 یطمحمیکروب شناسی :  نام درس

 99/99/1922: تاریخ برگزاری 19: شماره جلسه

 کالس -: دانشکده  بهداشت محل برگزاری برکه های تثبیت فاضالب: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاریمدرس 29: مدت جلسه )دقیقه(

  :منابع بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی :  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -میکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهران( 9

 هدف کلی درس :

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی  اهداف اختصاصی

 و روانی حرکتی

  -حیطه

 طبقه

زمان بندی مطالب 

 )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  یسروش تدر

 آموزشی

شیوه ارزشیابی  تکالیف دانشجو

 و

 درصد آن

آشنایی با فرایند تصفیه طبیعی 

 فاضالب 

 برکه های تثبیت فاضالب را تعریف کند.

 مکانیسم تصفیه فاضالب با برکه تثیبت را شرح دهد.

 -شناختی 

 دانش

پرسش و  –سخنرانی   99

 پاسخ

االت مطرح شده پاسخ به سو کامپیوتر، وایت برد

 در کالس

گزینه  4سواالت 

 ای

شناسایی انواع برکه های 

 تثبیت فاضالب

برکه های هوازی، بی هوازی اختیاری، بی هوازی و 

 تکمیلی را تشریح کند.

 انواع برکه تثبیت و شرایط استفاده از آنها را شرح دهد 

 49 شناختی 

زیست شناسی برکه های 

 تثبیت

 در برکه تثبیت را بیان کند میکروارگانیسم موثر

 فعالیت در ناحیه نوری را شرح دهد.

 فعالیت هتروتروفی را توضیح دهد.

فعالیت زئوپالنکتون ها در برکه های تثبیت را توضیح 

 دهد

 میزان حذف هر یک از عوامل بیولوژیکی را بیان کند.

 مکانیسم حذف پاتوژن ها را توضیح دهد.

 99 شناختی 

 

 



 یبسمه تعال

 محیطمیکروب شناسی :  نام درس

 99/99/1922: برگزاریتاریخ  11: شماره جلسه

 : دانشکده  بهداشت محل برگزاری میکروبیولوژی هضم بی هوازی فاضالب و جامدات میکروبی )لجن(: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاریمدرس 29مدت جلسه )دقیقه( :

 :منابع بهداشت محیطاپیوسته نکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -میکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دکتر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهران( 9

 هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  داف اختصاصیاه

 حرکتی

زمان بندی مطالب  طبقه  -حیطه

 )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 (آشنایی با لجن )جامدات میکروبی
 فرایندهای تصفیه لجن را توضیح دهد.

 ازی را مقایسه کندتفاوت فرایند های هوازی و بی هو

 -شناختی

 دانش

پرسش و  –سخنرانی   19

 پاسخ

پاسخ به سواالت مطرح شده  کامپیوتر، وایت برد

 در کالس

گزینه  4سواالت 

 ای

آشنایی با مکانیسم تصفیه بی هوازی  

 فاضالب و لجن

 میکروبیولوژی فرایند هضم بی هوازی را شرح دهد.

 سایی کند.عوامل کنترل کننده هضم بی هوازی را شنا

 -شناختی 

 دانش

99 

 حذف پاتوژن ها در لجن

 اپیدمیولوژیکی پاتوژن ها در لجن را توضیح دهد.

 پاتوژن ها و انگل های موجود در لجن را بشناسد

 الزامات مربوط به عوامل بیماریزا در لجن را شرح دهد.

 -شناختی 

 دانش

99 

 استفاده از فاضالب تصفیه شده 

 ص پساب و لجن را شرح دهد.ارگانیسم شاخ

معیارهای ملی و بین المللی استفاده مجدد از فاضالب 

 تصفیه شده را نام ببرد.

 -شناختی 

 دانش

99 

    

 



 بسمه تعالی

 محیطمیکروب شناسی :  نام درس

 90/99/1922: تاریخ برگزاری 19: شماره جلسه

 کالس -: دانشکده  بهداشت محل برگزاری کروبی )لجن(جامدات می جنبه های  بهداشتی دفع فاضالب و : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاریمدرس 29: مدت جلسه )دقیقه(

  :منابع بهداشت محیطناپیوسته کارشناسی :  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران

 (1 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 1921 -تر میرهندی و نیک آئین، انتشارات دانشگاه تهرانمیکروبیولوژی فاضالب، ترجمه دک( 9

 هدف کلی درس :

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی

 حرکتی

  -حیطه

 طبقه

زمان بندی 

 مطالب )دقیقه(

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشی

شیوه  تکالیف دانشجو

 ارزشیابی و

درصد 

 آن

شنایی با انواع استفاده مجدد از آ

 فاضالب تصفیه شده

 خطرات بهداشتی مرتبط با آن را شرح دهد.

 استفاده مجدد در کشاورزی را توضیح دهد.

 تغذیه آب های زیرزمینی  را شرح دهد.

 استفاده تفریحی از فاضالب تصفیه شده را شرح دهد.

 -شناختی 

 دانش

 –سخنرانی   99

 پرسش و پاسخ

پاسخ به سواالت مطرح  وایت بردکامپیوتر، 

 شده در کالس

 4سواالت 

 گزینه ای

استانداردهای بهداشتی آشنایی با 

 پساب و لجن

 استانداردهای ایران در خصوص پساب و لجن را شرح دهد.

استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و سازمان حفاظت محیط 

 زیست آمریکا در خصوص پساب و لجن را شرح دهد.

 49 شناختی 

آشنایی با الزامات کاهش پاتوژنها و 

 ناقلین در جامدات بیولوژیکی

 

  را توضیح دهد. الزامات کاهش پاتوژنها در جامدات بیولوژیکی

 را بیان کند. الزامات کاهش جذب ناقلین

 را شرح دهد. فرآیندهای کاهش چشمگیر پاتوژنها

 را توضیح دهد. فرآیندهای کاهش بیشتر پاتوژنها

 99 ی شناخت

 


