دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه اول
گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

دانشکد :بهداشت اوز

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 4111/4/41 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر

مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11
عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط
هدف کلی جلسه :
کلیات میکروبیولوژی و میکروارگانیزم های مهم در محیط زيست
اهداف اختصاصی :


میکروبیولوژی را تعريف کند.



ساختمان سلول های پروکاريوت ها و اوکاريوت ها را توضیح و شباهت ها و تفاوت ها را توضیح دهد.



وظايف هر يک از دستگاه ها و اندام های غشاء سیتوپالسمی ،ديواره سلولی ،غشاء خارجی ،گلیکوکالیکس و  ...را شرح
دهد.

روش آموزش  :حضوری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پايان ترم -مجازی (آنالين)
منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier





میکروبیولوژی فاضالب ،دکتر میرهندی ،دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 9090
 میکروبیولوژی اب و فاضالب ،میترا غالمی ،حامد محمدی ،انتشارات حیان



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



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه دوم
گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

دانشکد :بهداشت اوز

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 9011/9/29 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر
مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11
عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط
هدف کلی جلسه :
طبقه بندی میکروارگانیزم ها از نظر متابولیکی ،مسیرهای اصلی متابولیکی ،متابولیسم هوازی ،متابولیسم بی
هوازی ،سینتیک رشد میکروب ها
اهداف اختصاصی :
متابولیسم را تعريفو انواع آن را بیان کند.
کاتابولیسم و فرايندهای تنفس هوازی و تخمیر را توضیح دهد.
آنابولیسم را تشريح و فرايند فتوسنتز و واکنشهای مرتبط با آن را توضیح دهد.
طبقه بندی فتوتروفها شامل فتو اتوتروفها و فتو هتروتروفها را تشريح نمايد.
طبقه بندی شیمیوتروفها شامل لیتوتروفها يا شیمیواتوتروفها و هتروتروفها يا ارگانورتوف ها را توضیح دهد.
رشد میکروبی در محیط کشت ناپیوسته را ترسیم نمايد.
روش آموزش  :حضوری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پايان ترم -مجازی (آنالين)
منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier





میکروبیولوژی فاضالب ،دکتر میرهندی ،دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 9090
 میکروبیولوژی اب و فاضالب ،میترا غالمی ،حامد محمدی ،انتشارات حیان



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



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه سوم
گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

دانشکد :بهداشت اوز

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 9011/9/28 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر
مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11
عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط
هدف کلی جلسه :
باکتری های مرتبط با آب و فاضالب (شامل باکتريهای بیماريزا ،مزاحم و فرصت طلب)و روشهای شناسايی و کنترل
آنها
اهداف اختصاصی :


بیماری های منتقله توسط باکتری های بیماريزا را بشناسد.



راه های انتقال بیماری توسط باکتری ها را شرح دهد.



راه های پیشگیری از بیماری های منتقله توسط باکتری های بیماريزا را بشناسد.



شرايط رشد و تکثیر باکتريهای آهن و منگنز و مشکالت ناشی از آن را شرح دهد.



شرايط رشد و تکثیر باکتری های سولفوره و مشکالت ناشی از آن را شرح دهد.



شرايط رشد و تکثیر اکتینومیست ها و مشکالت ناشی از آن را شرح دهد

روش آموزش  :حضوری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پايان ترم -مجازی (آنالين)
منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier





میکروبیولوژی فاضالب ،دکتر میرهندی ،دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 9090
 میکروبیولوژی اب و فاضالب ،میترا غالمی ،حامد محمدی ،انتشارات حیان



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



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه چهارم
گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

دانشکد :بهداشت اوز

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 9011/2/0 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر
مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11
عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط
هدف کلی جلسه :
ويروسها ،قارچ ها ،جلبک ها و تک ياخته های مرتبط با آب و فاضالب و روشهای شناسايی و کنترل آنها
اهداف اختصاصی :
جايگاه ويروس در بین جانداران میکروسکوپیک را بشناسد
ويروسهای موجود در آب و فاضالب خانگی را بشناسد.
نحوه انتقال بیماری های ويرورسی(خوردن ،آشامیدن و استنشاقی) و پیشگیری و کنترل از آن را شرح دهد.
روشهای شناسايی ويروسهای در آب و فاضالب را شرح دهد.
ساختمان سلولی قارچ را توضیح دهد.
در مورد نقش قارچ ها در تجزيه آلودگی محیط زيست 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.
روشهای شناسايی قارچ های آب و فاضالب را شرح دهد.
در مورد مزاحمتهای ناشی از جلبکها توضیح دهد.
روشهای شناسايی جلبکها را شرح دهد.
روش های کنترل جلبکها اعم از فیزيکی و شیمیايی را توضیح دهد.
انواع تک ياخته ها بیماريزا و غیر بیماريزا شرح دهد.
اپیدمیولوژی بیماری های ژيارديا ،کريپتوسپوريديوم ،آنتامبا هیستولتیکا و ماالريا را شرح دهد
روش پیشگیری و کنترل بیماری ناشی از تکیاخته ها را بیان نمايد.
روش شناسايی تکیاخته ها در آب و فاضالب را توضیح دهد
روش آموزش  :حضوری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پايان ترم -مجازی (آنالين)
منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier






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


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



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



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه پنجم
گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

دانشکد :بهداشت اوز

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه
تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 9011/2/99 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر
مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط
هدف کلی جلسه :
شاخصهای میکروبی و آزمايشهای باکتريولوژيک آب
اهداف اختصاصی :
میکروارگانیسم شاخص را تعريف کند
معیارهای الزم برای انتخاب میکروارگانیسم شاخص را لیست نمايد.
کلیفرم های کل و کلیفرم های مدفوعی را شرح دهد.
استرپتوکوك مدفوعی را شرح دهد.
انواع باکتری های بی هوازی به عنوان میکروارگانیسم های شاخص را بیان و در خصوص هر يک توضیح دهد.
باکتريوفاژها و مخمرها و ارگانیسم های اسید فاست را توضیح دهد.
شمارش پلیت هتروتروفیک را توضیح دهد.
روشهای تشخیص کلیفرم های کل و مدفوعی را شرح دهد.
روشهای سريع جهت رديابی کلیفرم را بیان کند.
روش شمارش پلیت هتروتروفی را تشريح نمايد.
روشهای رديابی فاژها را توضیح دهد.
روش آموزش  :حضوری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پايان ترم -مجازی (آنالين)
منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier

Edition




میکروبیولوژی فاضالب ،دکتر میرهندی ،دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 9090
 میکروبیولوژی اب و فاضالب ،میترا غالمی ،حامد محمدی ،انتشارات حیان



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



کلیات درس

مدت زمان:

دقیقه





بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه ششم
گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

دانشکد :بهداشت اوز

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه
تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 9011/2/98 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر
مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط
هدف کلی جلسه :
مقدمه ای بر تصفیه فاضالب و فرايند بیولوژيکی فاضالب به روش لجن فعال
اهداف اختصاصی :
فاضالب را تعريف و انواع فاضالب را بیان کند.
ترکیب و مشخصات فاضالب خانگی را شرح دهد.
فرايند لجن فعال را توصیف کند
ارگانیسم های موجود در لجن فعال را شرح دهد.
میزان حذف پاتوژن ها توسط لجن فعال را تشريح نمايد
مشکالت بیولوژيکی واحدهای لجن فعال را توضیح دهد.
/

روش آموزش  :حضوری

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
/

فعالیت آموزشی  :تکلیف

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پايان ترم -مجازی (آنالين)
منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier





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


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



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



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه هفتم
دانشکد :بهداشت اوز

گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه
تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 9011/2/21 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر
مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط
هدف کلی جلسه :
تئوری تصفیه بیولوژيکی فاضالب مبتنی بر رشد چسبیده به روش صافی چکنده و برکه تثبیت
اهداف اختصاصی :
فرايند صافی های چکنده را توصیفکند
زيستشناسی صافی های چکنده را توضیح دهد.
نحوه تشکیل بیوفیلم در صافی چکنده را شرح دهد.
ارگانیسم های موجود در بیوفیلم را نام ببرد
میزان حذف هر يک از عوامل بیولوژيکی را بیان کند.
مکانیسم حذف پاتوژن ها صافی چکنده را توضیح دهد.
برکه های تثبیت فاضالب را تعريفکند.
مکانیسم تصفیه فاضالب با برکه تثیبت را شرح دهد.
برکه های هوازی ،بی هوازی اختیاری ،بی هوازی و تکمیلی را تشريح کند.
انواع برکه تثبیت و شرايط استفاده از آنها را شرح دهد
/

روش آموزش  :حضوری

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
/

فعالیت آموزشی  :تکلیف

پروژه

/

تاالر گفتگو

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



Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier


examination of water and waste water
میکروبیولوژی فاضالب ،دکتر میرهندی ،دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 9090


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



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



کلیات درس

مدت زمان:

دقیقه





بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه هشتم
گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

دانشکد :بهداشت اوز

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 9011/9/19 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر
مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11
عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط
هدف کلی جلسه :
استفاده از میکروارگانیسم ها در پاکسازی محیط زيست
اهداف اختصاصی :


بیوتکنولوژی محیط زيست را تعريف نمايد.



کاربرد بیوتکنولوژی محیطی در پاکسازی آالينده ها و حفظ محیط زيست را بداند.



نحوه فعالیت میکروارگانیسم ها در تجزيه آالينده های مختلف در محیط زيست را شرح دهد.

روش آموزش  :حضوری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پايان ترم -مجازی (آنالين)
منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier

Microbiology, Second Edition




میکروبیولوژی فاضالب ،دکتر میرهندی ،دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 9090
 میکروبیولوژی اب و فاضالب ،میترا غالمی ،حامد محمدی ،انتشارات حیان



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



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
گروه اتاق عمل
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه نهم
گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

دانشکد :بهداشت اوز

سال تحصیلی 9011-9911 :
نام درس (واحد)  :میکروبیولوژی محیط
نوع واحد :نظری
تعداد واحد 2 :واحد
مدت کالس 01 :دقیقه

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی -بهداشت محیط

تاريخ ارائه درس 9011/9/19 :
ساعت91-8 :
شنبه
روز:
تعداد دانشجويان  98 :نفر
مسئول درس :دکتر منگلی زاده
مدرس :دکتر منگلی زاده

تاريخ تدوين  /بازنگری :اسفند 11
عنوان جلسه  :میکروبیولوژی محیط ( بخش عملی)
هدف کلی جلسه :

تشخیص تست های مربوط به عوامل میکروبی در آب و فاضالب
اهداف اختصاصی :


روش های سنجش عوامل بیولوژيکی معمول در آب و فاضالب را بیان نمايد.



شرايط صحیح نمونه برداری میکروبی از منابع آب و فاضالب را شرح دهد.



رايجترين تست های تشخیص عوامل میکروبی شاخص نظیر  IMVICو  MPNرا شرح و انجام دهد ( عملی)



انجام آزمونهای مربوط به شناسائی استرپتوکوکوس فکالیس و کلستريديوم پرفرژانس درآب را اجرا نمايد ( عملی)



آزمون شناسائی میکروارگانیسمهای لجن وتعیین اندکس شاخص حجمی لجن را انجام دهد( عملی)



تخم انگلها ،کرمها و تک ياخته ها و روتیفرها را شناسايی کند( عملی)



قارچ شناسی و روش مشاهده انواع قارچها را بیان نمايد( عملی)

روش آموزش  :حضوری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اينترنت ،کامپیوتر
فعالیت آموزشی  :تکلیف

/

پروژه

/

تاالر گفتگو

عنوان و نوع آزمون  :آزمون پايان ترم -مجازی (آنالين)
منبع درس :
Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier



میکروبیولوژی فاضالب ،دکتر میرهندی ،دکتر نیکآئین انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 9090
میکروبیولوژی اب و فاضالب ،میترا غالمی ،حامد محمدی ،انتشارات حیان


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



کلیات درس



مدت زمان:



دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  91 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  1 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 91 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقیقه



