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 معرفی درس:

آنها و  ییزایماریبا ب مرتبط و مشکالت کسویاز  اتیو حفظ ح یاتیح یها در چرخه ها سمیکروارگانینقش م

کاربرد  ایکنترل و  تیاهم گر،یخاک از طرف د و مانند آب، هوا یطیمح یاجزا قیانتقال از طر

 با ییآشنا نهیدر زم یدرس مباحث نیسازد. در ا یمشخص م طیمح بهداشت ها را در سمیکروارگانیم

مسائل مربوط به  نیو همچن موجودات نیمثل و عوامل موثر بر رشد ا دیها و نحوه رشد و تول سمیکروارگانیم

 زیدرس ن ی. در بخش عملردیگ یقرار م یمورد بررس ندینما یم جادیکه ا یو مشکالت بهداشت ییزایماریب

شاخص  و مهم یها سمیکروارگانیم صیو شناخت و تشخ ینگهدار ،ینمونه بردار یها روش با انیدانشجو

 .گردند یآشنا م ستیز طیمح

 محیطبهداشت  -مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       بهداشت اوزدانشکده :   

 واحد 2 :  تعداد واحد طیمح یولوژیکروبیم  :  نام درس

 عملی -نظری نوع واحد :

 61-61 -سه شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   یعموم یشناس کروبیم پیش نیاز:

 سامانه نوید  مکان برگزاری:

                                             دکتر منگلی زاده مسئول برنامه :    

 Nezam_m2008@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                        22261225شماره تماس دانشکده:    

                  دکتر منگلی زاده  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 Nezam_m2008@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                            32622261225شماره تماس دانشکده:       

 دکتر منگلی زادهتهیه و تنظیم : 

 6511تاریخ تدوین/ بازنگری: بهمن 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

mailto:Nezam_m2008@yahoo.com


 
 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 زیست طیهای مهم در مح زمیکروارگانیو م ولوژییکروبیم اتیکل 

 یکیمتابول یاصل رهاییمس ،یکیها از نظر متابول زمیکروارگانیطبقه بندی م، 

 ها کروبیرشد م کینتیهوازی، س یب سمیهوازی، متابول سمیمتابول 

  و کنترل آنها یو روشهای شناسای (طلب مزاحم و فرصت ماریزا،یمرتبط با آب و فاضالب )شامل باکتریهای بباکتری های 

 و کنترل آنها یشناسای مرتبط با آب و فاضالب و روشهای یویروسها، قارچ ها، جلبک ها و تک یاخته ها 

 و آزمایشهای باکتریولوژیک آب یکروبیشاخصهای م 

 فاضالب به روش لجن فعال یولوژیکیفاضالب و فرایند ب هیمقدمه ای بر تصف 

 تیتثب چکنده و برکه یبه روش صاف دهیبر رشد چسب یفاضالب مبتن یولوژیکیب هیتئوری تصف 

 زیست طیمح یها در پاکساز سمیکروارگانیاستفاده از م 

 در آب و فاضالب یکروبیتست های مربوط به عوامل م صیتشخ 

 

 ف کلیاهدا 

 زيست طیهاي مهم در مح زمیکروارگانیو م ولوژيیکروبیم اتیکل

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. فیرا تعر ولوژيیکروبیم 

 دهد. حیو شباهت ها و تفاوت ها را توض حیها را توض وتیها و اوکار وتیساختمان سلول هاي پروکار 

 و ...  کسیکوکالیگل ،یغشاء خارج ،یسلول وارهید ،یتوپالسمیاز دستگاه ها و اندام هاي غشاء س کیهر  فیوظا

 .دهد را شرح

 

 هدف کلی 

 یب سمیهوازي، متابول سمی، متابولیکیمتابول یاصل رهايیمس ،یکیها از نظر متابول زمیکروارگانیطبقه بندي م

 ها کروبیرشد م کینتیهوازي، س

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. انیانواع آن را ب فویرا تعر سمیمتابول 

  دهد. حیرا توض ریتنفس هوازي و تخم ندهايیو فرا سمیکاتابول 

  دهد. حیفتوسنتز و واکنشهاي مرتبط با آن را توض ندیو فرا حیرا تشر سمیآنابول 

  دینما حیطبقه بندي فتوتروفها شامل فتو اتوتروفها و فتو هتروتروفها را تشر. 

  دهد. حیارگانورتوف ها را توض ایو هتروتروفها  واتوتروفهایمیش ای توتروفهایشامل ل وتروفهایمیطبقه بندي ش 

 دینما میرا ترس وستهیکشت ناپ طیدر مح یکروبیرشد م. 



 کند. حیها را تشر کروبیرشد م کیپارامترهاي مهم در سنت 

 

 هدف کلی 

و  یطلب(و روشهاي شناساي فرصت مزاحم و ماريزا،یباکتريهاي بباکتري هاي مرتبط با آب و فاضالب )شامل 

 اکنترل آنه

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 را بشناسد. زایماریهاي منتقله توسط باکتري هاي ب ماريیب 

  توسط باکتري ها را شرح دهد. ماريیراه هاي انتقال ب 

  را بشناسد. زایماریهاي منتقله توسط باکتري هاي ب ماريیاز ب ريیشگیراه هاي پ 

  از آن را شرح دهد. یآهن و منگنز و مشکالت ناش هايیباکتر ریرشد و تکث طیشرا 

  از آن را شرح دهد. یباکتري هاي سولفوره و مشکالت ناش ریرشد و تکث طیشرا 

 از آن را شرح دهد یها و مشکالت ناش ستینومیاکت ریرشد و تکث طیشرا 

 

 هدف کلی 

 و کنترل آنها یشناساي مرتبط با آب و فاضالب و روشهاي يويروسها، قارچ ها، جلبک ها و تک ياخته ها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بشناسد کیکروسکوپیجانداران م نیدر ب روسیو گاهیجا 

  را بشناسد. یموجود در آب و فاضالب خانگ روسهايیو 

  و کنترل از آن را شرح دهد. ريیشگی( و پیو استنشاق دنی)خوردن، آشامیرورسیهاي و ماريیانتقال بنحوه 

  در آب و فاضالب را شرح دهد. روسهايیو ییروشهاي شناسا 

  دهد. حیقارچ را توض یساختمان سلول 

 شرح دهد. ستیز طیمح یآلودگ هیدر مورد نقش قارچ ها در تجز 

  کند. انیانواع قارچ هاي آب و فاضالب را ب 

  دهد. حیهاي مرتبط با قارچ هاي آب و فاضالب توض ماريیدر مورد مشکالت و ب 

 قارچ هاي آب و فاضالب را شرح دهد. ییروشهاي شناسا 

  دهد. حیاز جلبکها توض یدر مورد مزاحمتهاي ناش 

  جلبکها را شرح دهد. ییروشهاي شناسا 

  دهد. حیرا توض ییایمیو ش یکیزیبکها اعم از فروش هاي کنترل جل 

   شرح دهد. زایماریب ریو غ زایماریها ب اختهیانواع تک 

  را شرح دهد ایو ماالر کایستولتیآنتامبا ه وم،یدیپتوسپوریکر ا،یاردیهاي ژ ماريیب ولوژيیدمیاپ 

  دینما انیها را ب اختهیاز تک یناش ماريیو کنترل ب ريیشگیروش پ. 

  دهد حیها در آبو فاضالبرا توض اختهیتک ییروش شناسا 



 

 

 هدف کلی 

 و آزمايشهاي باکتريولوژيک آب یکروبیشاخصهاي م

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند فیشاخص را تعر سمیکروارگانیم 

  دینما ستیشاخص را ل سمیکروارگانیالزم براي انتخاب م ارهايیمع. 

 را شرح دهد. یهاي مدفوع فرمیهاي کل و کل فرمیکل 

  را شرح دهد. یاسترپتوکوك مدفوع 

  دهد. حیتوض کیو در خصوص هر  انیهاي شاخص را ب سمیکروارگانیهوازي به عنوان م یانواع باکتري هاي ب 

  دهد. حیفاست را توض دیهاي اس سمیو مخمرها و ارگان وفاژهایباکتر 

  دهد. حیرا توض کیهتروتروف تیشمارش پل 

 را شرح دهد. یهاي کل و مدفوع فرمیکل صیروشهاي تشخ 

  کند. انیرا ب فرمیکل یابیجهت رد عیروشهاي سر 

  دینما حیرا تشر یهتروتروف تیروش شمارش پل. 

  دهد حیفاژها را توض یابیروشهاي رد. 

 

 هدف کلی 

 فاضالب به روش لجن فعال یولوژيکیفاضالب و فرايند ب هیمقدمه اي بر تصف

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. انیو انواع فاضالب را ب فیفاضالب را تعر 

 را شرح دهد. یو مشخصات فاضالب خانگ بیترک 

 کند فیلجن فعال را توص ندیفرا 

  هاي موجود در لجن فعال را شرح دهد. سمیارگان 

  دینما حیحذف پاتوژن ها توسط لجن فعال را تشر زانیم 

  دهد حیواحدهاي لجن فعال را توض یکیولوژیمشکالت ب. 

 

 هدف کلی 

 تثبیت چکنده و برکه یبه روش صاف دهیبر رشد چسب یفاضالب مبتن یولوژيکیب هیتئوري تصف

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 فکندیهاي چکنده را توص یصاف ندیفرا 

  دهد. حیهاي چکنده را توض یصاف یستشناسیز 



  چکنده را شرح دهد. یدر صاف لمیوفیب لینحوه تشک 

  را نام ببرد لمیوفیهاي موجود در ب سمیارگان 

  کند. انیرا ب یکیولوژیاز عوامل ب کیحذف هر  زانیم 

  دهد. حیچکنده را توض یحذف پاتوژن ها صاف سمیمکان 

  فکندیفاضالب را تعر تیبرکه هاي تثب. 

  را شرح دهد. بتیفاضالب با برکه تث هیتصف سمیمکان 

  کند. حیرا تشر یلیهوازي و تکم یب اري،یهوازي اخت یبرکه هاي هوازي، ب 

  استفاده از آنها را شرح دهد طیو شرا تیانواع برکه تثب 

 

 هدف کلی 

 زيست طیمح يها در پاکساز سمیکروارگانیاستفاده از م

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 دینما فیرا تعر ستیز طیمح وتکنولوژيیب. 

  را بداند ستیز طیها و حفظ مح ندهیدر پاکسازي آال یطیمح وتکنولوژيیکاربرد ب. 

  را شرح دهد ستیز طیهاي مختلف در مح ندهیآال هیها در تجز سمیکروارگانیم تینحوه فعال. 

 

 هدف کلی 

 در آب و فاضالب یکروبیتست هاي مربوط به عوامل م صیتشخ

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دینما انیمعمول در آب و فاضالب را ب یکیولوژیروش هاي سنجش عوامل ب. 

  از منابع آب و فاضالب را شرح دهد یکروبینمونه برداري م حیصح طیشرا. 

  ریشاخص نظ یکروبیعوامل م صیتست هاي تشخ نیجتریرا  IMVICو  MPN(یرا شرح و انجام دهد ) عمل 

  دیپرفرژانس درآب را اجرا نما ومیدیو کلستر سیاسترپتوکوکوس فکال یانجام آزمونهاي مربوط به شناسائ  (

 (یعمل

  (یلجن را انجام دهد) عمل یاندکس شاخص حجم نییلجن وتع سمهايیکروارگانیم یآزمون شناسائ 

   (یکند) عمل ییرا شناسا فرهایها و روت اختهیتخم انگلها ،کرمها و تک 

  (ی) عملدینما انیو روش مشاهده انواع قارچها را ب یقارچ شناس 

 

 

 

 

 

 



 

 روش آموزش 
 

 حضوري                                      مجازيترکیبی                                          

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 کامپیوتر، اينترنت نرم افزار تولید محتوا،

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 
Environmental Microbiology, Second Edition 
Standard Method for the examination of water and waste water 

  انتشارات دانشگاه علوم پزشکیمیکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین 

 3136تهران 

 میکروبیولوژی اب و فاضالب، میترا غالمی، حامد محمدی، انتشارات حیان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتواي دیگري )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه براي  به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مؤلفین/مشخصات شامل عنوان و 

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 آزمون هاي خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا براي درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
22/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 هاي دانشجويان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

کلی تکلیف مثال مطالعه رفرنس و مطالب ارائه شده و بررسی سوال و ارائه راه کار علمی و  

 عملی

تا  21/23/1422

20/23/1422  
20/23/1422  

فصل مرور 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

 

 

     



 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا براي درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 يریادگي يها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ يسامانه امکان فعال سازدر 

به  لی. در صورت تمادینما يادیکمک ز انیدر دانشجو يتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 0 آزمون میان ترم

 12 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 



 

 مقررات 

       01حداقل نمره قبولي                                  

 مطابق قوانين آموزشي              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

 اکولوژي محیط درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

و  ولوژییکروبیم اتیکل 8-01 01/0/0111

های مهم در  زمیکروارگانیم

 زیست طیمح

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

ها  زمیکروارگانیطبقه بندی م 8-01 10/0/0111

 رهاییمس ،یکیاز نظر متابول

 ،یکیمتابول یاصل

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

 سمیهوازی، متابول سمیمتابول 8-01 18/0/0111

رشد  کینتیهوازی، س یب

 ها کروبیم

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

1/1/0111 8-01 
باکتری های مرتبط با آب و 

فاضالب )شامل باکتریهای 

 مزاحم و فرصت ماریزا،یب

و  یو روشهای شناسای (طلب

 کنترل آنها

 مجازی دكتر منگلي زاده
افررزار تولیررد  نرررم 

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

00/1/0111 8-01 
ویروسها، قارچ ها، جلبک ها 

مرتبط با  یو تک یاخته ها

 آب و فاضالب و روشهای

 و کنترل آنها یشناسای

 مجازی دكتر منگلي زاده
 نرررم افررزار تولیررد  

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

و  یکروبیشاخصهای م 8-01 08/1/0111

آزمایشهای باکتریولوژیک 

 آب

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووون

 پایانی

فاضالب  هیمقدمه ای بر تصف 8-01 12/1/0111

فاضالب  یولوژیکیو فرایند ب

 به روش لجن فعال

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووون

 پایانی

10/3/0111 8-01 
 یولوژیکیب هیتئوری تصف

بر رشد  یفاضالب مبتن

 یبه روش صاف دهیچسب

 تیتثب چکنده و برکه

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

08/10/0111 01-01 

 آشنایی با دستگاه های

 آزمایشگاه میکروبی آب و

 فاضالب

 روشهای سترون سازی لوازم

 و مواد در آزمایشات

 میکروبی

 دكتر منگلي زاده

 مجازی

نرررم افررزار تولیررد   

محتررروا، اینترنرررت، 

 تکلیف کامپیوتر

 آزموووووو  

 پایانی



12/10/0111 

01-01  روشهای نمونه برداری آب 

 هیاز تصف یخروج رآب،ی)ش

 چاه، چشمه، خانه،

 رودخانه، فاضالب ( استخر،

 نگهداری برای آزمون انتقال،

 یکیولوژیکروبیم های

 دكتر منگلي زاده

 مجازی
نرررم افررزار تولیررد   

ت، محتررروا، اینترنررر

 تکلیف کامپیوتر

 آزموووووو  

 پایانی

0/11/0111 01-01  سازی نمونه های با بار قیرق 

 ونیلتراسیباال، ف یکروبیم

 های آب نمونه

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

18/11/0111 
01-01  شمارش کل شیروش آزما 

 HPCها و  کروبیم

 ،یکشت اختصاص طی)مح

 کشت و طیسازی مح آماده

 نمونه آب( کشت

 دكتر منگلي زاده

 مجازی
نرررم افررزار تولیررد   

اینترنرررت، محتررروا، 

 کامپیوتر
 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

02/1/0111 01-01  فرم ها به یکل شیآزما 

 چند لوله ای روشهای

 یلیتکم دی،یی)احتمال، تا

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

11/11/0111 

01-01  فرم ها به یکل شیآزما 

 ییغشا یصاف روش

 نمونه ونیلتراسیروش ف)

 مورد لترهاییآب، ف های

 و روش کشت استفاده

 نمونه

 دكتر منگلي زاده

 مجازی

نرررم افررزار تولیررد   

محتررروا، اینترنرررت، 

 تکلیف کامپیوتر

 آزموووووو  

 پایانی

12/11/0111 
01-01  یصیتشخ شهاییروشآزما 

 IMVIC() فرم ها یکل

 ،یکشت اختصاص طیمح)

 کشت و طیسازی مح آماده

 نمونه آب کشت

 دكتر منگلي زاده

 مجازی
نرررم افررزار تولیررد   

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر
 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

12/13/0111 

01-01  شیو آزما صیروش تشخ 

 سیاسترپتوکوکوسفکال

 ،یکشت اختصاص طیمح)

 کشتو طیی محساز آماده

 آب کشتنمونه

 

 دكتر منگلي زاده

 مجازی

نرررم افررزار تولیررد   

محتررروا، اینترنرررت، 

 تکلیف کامپیوتر

 آزموووووو  

 پایانی

01/13/0111 
01-01  شیو آزما صیروش تشخ 

 پرفرنژنس ومیدیکلستر

 ،یکشت اختصاص طیمح)

 کشتو طیسازی مح آماده

 آب کشتنمونه

 دكتر منگلي زاده

 مجازی
نرررم افررزار تولیررد   

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر
 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

02/13/0111 01-01  قارچ ییمشاهده و شناسا 

 موجود در فاضالب و های

 ستیز طیمح

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

12/13/0111 01-01  جلبکهای موجود صیتشخ 

 نییآب و فاضالب و تع در

 و تنوع آنها وفور

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

11/13/0111 01-01  صیمشاهده و تشخ 

 در آب ومیسیپارام فرها،یروت

 فاضالب و

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی



12/13/0111 01-01  کرم ها صیمشاهده و تشخ 

 ها در آب و فاضالبالرو و

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

02/13/0111 01-01  ریو تفس حیتشر جینتا 

 یکروبیم شیو آزما آب

 فاضالب

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

02/13/0111 01-01  خو شیو انجام آزما حیتشر 

 ها به فاضالب کروبیم دادن

 لجن فعال دیتول و

نرررم افررزار تولیررد    مجازی دكتر منگلي زاده

محتررروا، اینترنرررت، 

 کامپیوتر

 تکلیف

 آزموووووو  

 پایانی

 

 


