
 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیط  گروه آموزشی:           بهداشت اوز    :دانشکد

 41/4/4111 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11 اسفند  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 میکروبیولوژی محیط:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 زيست طیهای مهم در مح زمیکروارگانیو م ولوژییکروبیم اتیکل

 :  اختصاصیاهداف 

 کند. فيرا تعر ولوژییکروبیم 

  دهد. حیو شباهت ها و تفاوت ها را توض حیها را توض وتيها و اوکار وتيسلول های پروکارساختمان 

 و ... را شرح کسیکوکالیگل ،یغشاء خارج ،یسلول وارهيد ،یتوپالسمیاز دستگاه ها و اندام های غشاء س کيهر  فيوظا 

 .دهد

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -آزمون پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 
 

 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

  ،انتشارات حیانمیکروبیولوژی اب و فاضالب، میترا غالمی، حامد محمدی 

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )اين قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دومجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:             بهداشت اوز:    دانشکد

 29/9/9011  تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  : تعداد دانشجويان  نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11اسفند   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 میکروبیولوژی محیط:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 یب سمیهوازی، متابول سمیمتابول ،یکیمتابول یاصل رهاییمس ،یکیها از نظر متابول زمیکروارگانیطبقه بندی م

 ها کروبیرشد م کینتیهوازی، س

 :  اختصاصیاهداف 

 کند. انیانواع آن را ب فويرا تعر سمیمتابول 

 دهد. حیرا توض ریتنفس هوازی و تخم ندهایيو فرا سمیکاتابول  

 دهد. حیفتوسنتز و واکنشهای مرتبط با آن را توض نديو فرا حيرا تشر سمیآنابول  

 .دينما حيطبقه بندی فتوتروفها شامل فتو اتوتروفها و فتو هتروتروفها را تشر  

 دهد. حیارگانورتوف ها را توض ايو هتروتروفها  واتوتروفهایمیش اي توتروفهایشامل ل وتروفهایمیطبقه بندی ش  

 .دينما میرا ترس وستهیکشت ناپ طیدر مح یکروبیرشد م 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پايان ترم

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 
 

 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سومجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:             بهداشت اوز:    دانشکد

 28/9/9011  تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  تعداد دانشجويان  : نظری واحد:نوع 
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11اسفند   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 میکروبیولوژی محیط:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

و کنترل  یمزاحم و فرصت طلب(و روشهای شناساي ماريزا،یباکتريهای بباکتری های مرتبط با آب و فاضالب )شامل 

 آنها

 :  اختصاصیاهداف 

 را بشناسد. زايماریهای منتقله توسط باکتری های ب مارییب 

  توسط باکتری ها را شرح دهد. مارییراه های انتقال ب 

  را بشناسد. زايماریهای منتقله توسط باکتری های ب مارییاز ب رییشگیراه های پ 

  از آن را شرح دهد. یآهن و منگنز و مشکالت ناش هایيباکتر ریرشد و تکث طيشرا 

  از آن را شرح دهد. یباکتری های سولفوره و مشکالت ناش ریرشد و تکث طيشرا 

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

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پايان ترم

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 
 

 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

  فاضالب، میترا غالمی، حامد محمدی، انتشارات حیانمیکروبیولوژی اب و 

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:             اوزبهداشت :    دانشکد

 0/2/9011  تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  دانشجويان  :تعداد  نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11اسفند   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 میکروبیولوژی محیط:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 و کنترل آنها یمرتبط با آب و فاضالب و روشهای شناساي یويروسها، قارچ ها، جلبک ها و تک ياخته ها

 :  اختصاصیاهداف 

 را بشناسد کیکروسکوپیجانداران م نیدر ب روسيو گاهيجا 

 را بشناسد. یموجود در آب و فاضالب خانگ روسهایيو  

 و کنترل از آن را شرح دهد. رییشگی( و پیو استنشاق دنی)خوردن، آشامیرورسيهای و ماریینحوه انتقال ب 

 در آب و فاضالب را شرح دهد. روسهایيو يیروشهای شناسا  

 دهد. حیقارچ را توض یساختمان سلول  

 شرح دهد. ستيز طیمح یآلودگ هيدر مورد نقش قارچ ها در تجز 

 کند. انیانواع قارچ های آب و فاضالب را ب  

 دهد. حیهای مرتبط با قارچ های آب و فاضالب توض مارییدر مورد مشکالت و ب  

 قارچ های آب و فاضالب را شرح دهد. يیروشهای شناسا 

 دهد. حیاز جلبکها توض یدر مورد مزاحمتهای ناش  

 جلبکها را شرح دهد. يیروشهای شناسا  

 دهد. حیرا توض يیایمیو ش یکيزیروش های کنترل جلبکها اعم از ف  

 شرح دهد. زايماریب ریو غ زايماریها ب ختهايانواع تک   

 را شرح دهد ايو ماالر کایستولتیآنتامبا ه وم،يديپتوسپوريکر ا،يارديهای ژ مارییب ولوژییدمیاپ  

 .دينما انیها را ب اختهیاز تک یناش مارییو کنترل ب رییشگیروش پ  

 دهد حیرا توض و فاضالب ها در آب اختهیتک يیروش شناسا  

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پايان ترم

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:             بهداشت اوز:    دانشکد

 99/2/9011  تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 
 11اسفند   تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 میکروبیولوژی محیط:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 و آزمايشهای باکتريولوژيک آب یکروبیشاخصهای م

 :  اختصاصیاهداف 

 کند فيشاخص را تعر سمیکروارگانیم 

 .دينما ستیشاخص را ل سمیکروارگانیالزم برای انتخاب م ارهاییمع  

 را شرح دهد. یهای مدفوع فرمیهای کل و کل فرمیکل 

 را شرح دهد. یاسترپتوکوك مدفوع  

 دهد. حیتوض کيو در خصوص هر  انیهای شاخص را ب سمیکروارگانیهوازی به عنوان م یانواع باکتری های ب  

 دهد. حیفاست را توض دیهای اس سمیو مخمرها و ارگان وفاژهايباکتر  

 دهد. حیرا توض کیهتروتروف تیشمارش پل  

 را شرح دهد. یهای کل و مدفوع فرمیکل صیروشهای تشخ 

 کند. انیرا ب فرمیکل یابيجهت رد عيروشهای سر  

 .دينما حيرا تشر یهتروتروف تیروش شمارش پل  

 دهد. حیفاژها را توض یابيروشهای رد  

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پايان ترم

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 Edition 
 

 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

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

 مدت زمان:      دقیقه س های حضوری تکمیل گردد.()اين قسمت صرفا جهت کال:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
عملگروه اتاق   

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        بهداشت محیط مهندسیگروه آموزشی:             بهداشت اوز:    دانشکد

 98/2/9011 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 
 11اسفند   تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 میکروبیولوژی محیط:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

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

 :  اختصاصیاهداف 

 کند. انیو انواع فاضالب را ب فيفاضالب را تعر 

 را شرح دهد. یو مشخصات فاضالب خانگ بیترک 

 کند فیلجن فعال را توص نديفرا 

 های موجود در لجن فعال را شرح دهد. سمیارگان  

 دينما حيحذف پاتوژن ها توسط لجن فعال را تشر زانیم  

 دهد. حیواحدهای لجن فعال را توض یکيولوژیمشکالت ب  

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پايان ترم

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 
 

 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:             بهداشت اوز:    دانشکد

 21/2/9011 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 
 11اسفند   تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 میکروبیولوژی محیط:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

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

 :  اختصاصیاهداف 

 فکندیهای چکنده را توص یصاف نديفرا 

 دهد. حیهای چکنده را توض یصاف یستشناسيز  

 چکنده را شرح دهد. یدر صاف لمیوفیب لینحوه تشک  

 را نام ببرد لمیوفیهای موجود در ب سمیارگان  

 کند. انیرا ب یکيولوژیاز عوامل ب کيحذف هر  زانیم  

 دهد. حیچکنده را توض یحذف پاتوژن ها صاف سمیمکان  

 .فکنديفاضالب را تعر تیبرکه های تثب  

 را شرح دهد. بتیفاضالب با برکه تث هیتصف سمیمکان  

 کند. حيرا تشر یلیهوازی و تکم یب اری،یهوازی اخت یبرکه های هوازی، ب  

 استفاده از آنها را شرح دهد طيو شرا تیانواع برکه تثب  

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پايان ترم

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 
 examination of water and waste water 

 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

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

 دقیقه      مدت زمان: )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:             بهداشت اوز:    دانشکد

 19/9/9011  تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11اسفند   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 میکروبیولوژی محیط :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 زيست طیمح یها در پاکساز سمیکروارگانیاستفاده از م

 :  اختصاصیاهداف 

 دينما فيرا تعر ستيز طیمح وتکنولوژییب. 

  را بداند ستيز طیها و حفظ مح ندهيدر پاکسازی آال یطیمح وتکنولوژییکاربرد ب. 

  را شرح دهد ستيز طیهای مختلف در مح ندهيآال هيها در تجز سمیکروارگانیم تینحوه فعال. 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، محتوا، اينترنتنرم افزار تولید  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پايان ترم

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 Microbiology, Second Edition 
 

 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهمجلسه 

 بهداشت محیط -کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:             بهداشت اوز:    دانشکد

 19/9/9011  تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  
 91-8 ساعت:           شنبهروز:         میکروبیولوژی محیطنام درس )واحد(  :  

 نفر 98  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:
 دکتر منگلی زاده مسئول درس: واحد 2  تعداد واحد:

 دکتر منگلی زاده :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11اسفند   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ) بخش عملی( میکروبیولوژی محیط :  جلسهعنوان 

 هدف کلی جلسه :  

 در آب و فاضالب یکروبیتست های مربوط به عوامل م صیتشخ

 :  اختصاصیاهداف 

 دينما انیمعمول در آب و فاضالب را ب یکيولوژیروش های سنجش عوامل ب. 

  از منابع آب و فاضالب را شرح دهد. یکروبینمونه برداری م حیصح طيشرا 

  ریشاخص نظ یکروبیعوامل م صیتست های تشخ نيجتريرا  IMVIC   و MPN(یرا شرح و انجام دهد ) عمل 

  (ی) عمل ديپرفرژانس درآب را اجرا نما مويديو کلستر سیاسترپتوکوکوس فکال یانجام آزمونهای مربوط به شناسائ 

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

   (یکند) عمل يیرا شناسا فرهایها و روت اختهيتخم انگلها ،کرمها و تک 

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

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اينترنت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 مجازی )آنالين( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پايان ترم

  منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

  
  

 9090تهران  میکروبیولوژی فاضالب، دکتر میرهندی، دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  

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

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  1مدت زمان :  

 دقیقه   91مدت زمان:   

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 


