
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)وره طرح د

 

  معرفی درس:
های آب،   مشکالت مرتبط با بیماریزایی آنها و انتقال ازطریق محیط  های حیاتی و حفظ حیات و  ها در چرخه  نقش میکروارگانیسم

کاربرد و  کنترل  اهمیت  هوا،  و  می  میکروارگانیسم  خاک  مشخص  محیط  بهداشت  در  را  ازکند.    ها  با    مباحثی  آشنایی  قبیل 

ناشی از آنها در این درس    ها و نحوه رشد و تولید مثل و عوامل موثر بر رشد و بیماریزایی و مشکالت بهداشتی  میکروارگانیسم

آب، هوا های  های محیط های حیاتی و کاربرد آنها در حذف آالینده ها در چرخه مورد بررسی قرار میگیرد. نقش میکروارگانیسم

برداری، نگهداری شناخت و   های نمونه  گیرند. دانشجو در بخش عملی با روش  موردبحث قرار می  ک )تصفیه بیولوژیکی(و خا

 .شود های مهم و شاخص محیط زیست آشنا می  تشخیص میکروارگانیسم

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 
 مبانی میکروبیولوژی -

 كارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع و رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:    بهداشت  دانشکده :

 2 :  تعداد واحد  میکروب شناسی محیط :  نام درس

 عملی  -نظری  نوع واحد :

 8-12سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   عمومی میکروب شناسی  پیش نیاز:

،  105دانشکده بهداشت کالس  مکان برگزاری:

 آزمایشگاه میروبیولوژی

                                                  دکتر زهرا شمسی زاده مسئول برنامه :

  z_shamsizadeh69@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                                             52519273شماره تماس دانشکده:  

                     مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر زهرا شمسی زاده   

  z_shamsizadeh69@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                                             52519273شماره تماس دانشکده:   

 هرا شمسی زاده دکتر زتهیه و تنظیم : 

 11/11/1401تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 سینتیک رشد میکروب ها -

 فیزیکی و شیمیایی مؤثر بر رشد میکروب ها عوامل  -

 اندازه گیری رشد میکروبی -

 روش های شناسایی و تشخیص باکتری ها  -

 معرفی باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و ...  -

 اثرات تغییرات محیطی بر رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها -

 طهبیماری های مرتبط با آلودگی باکتریایی محیط، شاخص ها و آزمایشات مربو  -

 بیماری های مرتبط با آلودگی ویروسی محیط، شاخص ها و آزمایشات مربوطه -

 بیماری های مرتبط با آلودگی تک یاخته ای محیط، شاخص ها و آزمایشات مربوطه  -

 بیماری های مرتبط با آلودگی قارچی محیط، شاخص ها و آزمایشات مربوطه  -

 شاخص های میکروبی آلودگی مدفوعی  -

 و ازت در محیط زیستچرخه بیولوژیکی کربن  -

 میکروبیولوژی فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی -

 کلیات تکنیک های آزمایشگاهی  -

 نمونه برداری بیولوژیکی از بخش های مختلف محیط زیست -

 نحوه کشت نمونه بیولوژیکی  -

 آزمایش شمارش گل میکروب ها -

 آزمایش کلی فرم  -

 روش تخمیر چند لوله ای -

 روش صافی غشایی  -

 HPCروش  -

 
 

 كلیف اهدا ❖

   میکروارگانیسم ها یندی و ویژگی اساس بطبقه شنایی با آ

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 .طبقه بندی نمایدها را بدون منبع به دقت  میکروب -

 .دهد توضیحمتابولیسم میکروبی را بهطور کامل و به تنهایی  -

 . مصرفی به تنهایی با دقت تحلیل نمایدطبقه بندی موجودات را براساس نوع کربن  -

 

 هدف كلی ❖

باکتری ها، انواع  با  اشکال  آشنایی  باکتری های دارای  باکتری های مهم در محیط بخصوص آب و فاضالب،  انواع،  ساختار، 

 ها  غیرمعمول در محیط، بیماری های ناشی از باکتری ها در محیط بخصوص آب، نقش آن ها در تصفیه فاضالب

 

 
 



 اهداف اختصاصی ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تقسیم بندی باکتری ها را بیان کند. -

 نقش باکتری ها در تصفیه آب را بیان کند. -

 انواع باکتری های غیر معمول را طبقه بندی نماید. -

 هدف كلی ❖

 آشنایی با انواع جلبک ها و قارچ ها و طبقه بندی آن ها 

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع جلبک ها را تقسیم بندی نماید. -

 مهمترین اثر هر نوع جلبک در محیط زیست، تصفیه آب و فاضالب را بیان کند. -

 انواع قارچ ها را طبقه بندی نماید.  -

 ها را بنویسد.  مهمترین شرایط محیطی الزم برای رشد قارچ -

 ها را بنویسد. در ایجاد و انتقال بیماریها  نقش قارچ -

 نقش قارچ ها را در تصفیه فاضالب بنویسد. -

 هدف كلی ❖

 و طبقه بندی آن ها   ویروس هاآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را طبقه بندی نماید.  هاویروس -

 بنویسد.ها در انتقال و ایجاد بیماری ها را نقش ویروس -

 روش آموزش  ❖
 

 حضوری                   مجازی                                  تركیبی                            

 شرايط اجراء 

 

   :امکانات آموزشی ❖
 ، ماژيک، وايت برد كامپيوتر ، ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور  ▪

 

   :منابع درسي   ❖

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

 در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد:  •



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

 مطالعه مشخص شده برای 

 و   6تا  20فصل اول صفحه  ون، دکتر سید حسین میرهندی، دکتر مهناز نیک آیین میکروبیولوژی فاضالب، گابریل بیت

 74تا  48

تا   206صفحه  چهارمفصل 

267 

  تا 274 صفحه جمپنفصل 

339 
 

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

 به مقاله

  

  
 

در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب   •

آن را   فایل ، مشخصات آن را ذكر كنيد و  به دانشجويان معرفي كنيد   منبع درسیفوق يا به تنهايي به عنوان  

 ضميمه نماييد: 

 
 و ... است.  های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ،  يجزوه، فيلم آموزشاساليد پاور پوينت، منظور  *

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های   ❖

 خير   بلي  ◼  ايد؟ آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

1ز شماره کویی 1 حی تستی تشری   م خواهد شد. اعال   

2ز شماره کویی 2 حی تستی تشری   م خواهد شد. اعال   

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات 

آماده بودن فایل  

 اری ذ برای بارگ

** 

    

    

    



 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه ❖

 طول ترم   ف یتکال ▪

 

 روژه درسی پ ▪

 خير  ◼  بلي    ايد؟در نظر گرفتهميان ترم  /. آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 1

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

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

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

 ارزشیابي دانشجویان ❖

 بارم نمره  موارد ارزشیابی 

 - آزمون میان ترم 

 نمره  14 آزمون پایان ترم 

 نمره  2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 نمره  2 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 مقررات  ❖

                                         10: حداقل نمره قبولي ▪

                      : مطابق قوانين آموزشتعداددفعات مجاز غيبت در كالس ▪

 

 

 شماره 
عنوان  

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ  

 توسط

 دانشجویان 

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 
تکلیف  

 کالسی
ئله حل مس  یک هفته  

ک هفته پس  ی

گویی  از پاسخ

 دانشجو 

تسط دانشجو  

بر مسائل  

لوژی  میکروبیو

حیطم  



 

 میکروب شناسی محیط  درس زمانبندي جدول

 نحوه ارائه  مدرس موضوع جلسه  ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

18/11/1401 8-10 
طبقه بندی و  
ویژگی اساسی  

 میکروارگانیسم ها 

 دکتر زهرا شمسی زاده
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

18/11/1401 10-12 

 

كليات تكنيک  

مايشگاهي زهاي آ  
 

 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 
 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

25/11/1401 8-10 

 باكتري ها،

اختار، انواع، س

باكتري هاي مهم 

در محيط  

بخصوص آب و  

فاضالب، باكتري 
هاي داراي اشكال  

غيرمعمول در  

محيط، بيماري  

ناشي از  هاي 

باكتري ها در 

محيط بخصوص  

آب، نقش آن ها  

در تصفيه  

 ها  فاضالب

 دکتر زهرا شمسی زاده
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  
 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

25/11/1401 10-12 
نمونه برداري 

 بيولوژيكي
 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 
 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 
 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،
 آزمون پايان

 ترم



2/12 /1401 8-10 

آشنايي با انواع  

جلبک ها و قارچ 

ها و طبقه بندي  

 آن ها
 

 دکتر زهرا شمسی زاده
سخنراني،  
 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  
 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس
 آزمون پايان

 ترم

2/12 /1401 10-12 

 مشاهده  
پروتوزوئرها در  

 نمونه 

هاي آب و 

 فاضالب 
 

 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 
 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 
 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

9/12 /1401 8-10 

پروتوزئرها و نقش  

آن ها در تصفيه 

 فاضالب 

 دکتر زهرا شمسی زاده
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

9/12 /1401 10-12 
های کشت نمونه 

 بیولوژیکی
 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش
 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 
 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 
 كار،

 آزمون پايان

 ترم

16/12 /1401 8-10 
 

 ویروس ها
 دکتر زهرا شمسی زاده

سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

16/12 /1401 10-12 

 تعيين كليفرم ها

 با روش تخمير 

اي  چندلوله  
 

 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم



23/12/1401 8-10 

بیماری های مرتبط  

با آلودگی  

باکتریایی، ویروسی،  

تک یاحته ای و 
قارچی منتقله از  

 آب 

 دکتر زهرا شمسی زاده
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

23/12/1401 10-12 

 تعيين كليفرم ها

 با روش صافي 

 غشايي 
 

 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

15/1 /1402 8-10 

مروری بر 

-میکروارگانیسم

 های شاخص

 دکتر زهرا شمسی زاده
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 آزمون پايان

 ترم

 دکتر زهرا شمسی زاده P/Aانجام تست  10-12 1402/ 15/1

 سخنراني و

 آموزش
 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل
 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 
شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

22/1 /1402 8-10 
میکروارگانیسم 

های مزاحم و  

 تجزیه کننده 

 دکتر زهرا شمسی زاده
سخنراني،  

 سامانه نويد 

كامپيوتر،  

 نرم 

افزار  

 پاورپوينت

 

 حضور فعال و

 منظم در 

 ،كالس

 پايانآزمون 

 ترم

22/1 /1402 10-12 
انجام تست 
IMVIC 

 
 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم



29/1 /1402 10-12 

 تعيين
 استرپتوكوک 

 فكاليس
 

 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  
 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس
صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

 دکتر زهرا شمسی زاده تهیه الم 10-12 5/2/1402

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

وسايلبرد و   

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

 دکتر زهرا شمسی زاده HPCآزمایش  10-12 1402/ 12/2

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

 دکتر زهرا شمسی زاده آشنایی با قارچ ها  10-12 19/02/1402

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

26/02 /1402 10-12 

مشاهده جلبک ها  

 در نمونه

هاي آب و 

 فاضالب 
 

 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 
 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل
 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 
روش شده و 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم



2/3/1402 10-12 

روش تشخيص و  

آزمايش 
كلستريديوم 

 پرفرژنس 
 

 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  
 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس
صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

9/3/1402 10-12 

 مفاهيم حداقل 

غلظت بازداري  

 رشد 

 و حداقل غلظت 

 كشنده، تفسير 

 نتايج ميكروبي
 

 دکتر زهرا شمسی زاده

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

 دکتر زهرا شمسی زاده رفع اشکال  10-12 16/3/1402

 سخنراني و

 آموزش

 عملي هدف 

 

ماژيک و  

 وايت 

 برد و وسايل

 آزمايشگاهي 

 

 حضور فعال و

 منظم در 

بررسي   ،كالس

صحت 

آزمايش انجام 

شده و روش 

 كار،

 آزمون پايان

 ترم

 

 


