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 )1طرح درس روزانه (        یک شماره جلسه: 

  :عنوان درس جلسه حاضر
 شناخت میکروارگانیسم هاي موجود در آب و فاضالب 

 هدف کلی
 میکروارگانیسم هاي موجود در آب و فاضالببا  انشجویاند گاهیآشنایی و افزایش آ

  
 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري

 
 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:

 هدف از شناسایی میکروارگانیسم هاي موجود در آب و فاضالب را بیان کند.  .1
 . بشناسددر آب و فاضالب را موجود و غیر بیماریزا میکروارگانیسم هاي بیماریزا  .2
 میکروارگانیسم هاي اتوتروف و هتروتروف را تعریف کند.  .3
 انواع میکروارگانیسم هاي اتوتروف و هتروتروف را بر اساس منبع انرژي  .4

 تقسیم بندي کند. 
 باکتري هاي مهم اتوتروف و هتروتروف آب و فاضالب را شناسایی کند.  .5
 هم اتوتروف و هتروتروف آب و فاضالب را شناسایی کند. قارچ هاي م .6
 

 
 

 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)

 
 شناختی (سطح دانش)
و  شناختی (سطح دانش

 )به کار بستن
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)

  رفتارهاي ورودي
 بداند. الب رامیکروارگانیسم هاي موجود در آب و فاضدانشجو بایستی هدف از شناخت  -1
 آشنا باشد. در آب و فاضالبموجود میکروارگانیسم هاي بیماریزا و غیر بیماریزا دانشجو بایستی با  -2
 را بداند. میکروارگانیسم هاي اتوتروف و هتروتروفدانشجو بایستی تعریف  -3
 آشنا باشد. انرژيانواع میکروارگانیسم هاي اتوتروف و هتروتروف بر اساس منبع دانشجو بایستی با تقسیم بندي  -4

 
 سواالت سنجش آغازین

 چیست؟ میکروارگانیسم هاي موجود در آب و فاضالبهدف از شناخت  -1
 کدامند؟ در آب و فاضالبموجود میکروارگانیسم هاي بیماریزا و غیر بیماریزا انواع  -2
 چیست؟ یکروارگانیسم هاي اتوتروف و هتروتروفمنظور از   -3
 به چند دسته تقسیم می شوند؟ وتروف را بر اساس منبع انرژيمیکروارگانیسم هاي اتوتروف و هتر -4
 کدامند؟ مهم اتوتروف و هتروتروفو قارچهاي  باکتري ها -5



 )2طرح درس روزانه ( 
 

    دو شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

نحوه تغذیهو  عناصر مورد نیاز، دسته بندي باکتري ها با توجه به نیاز به اکسیژن  
 هدف کلی

 نیاز به اکسیژناز نظر دسته بندي باکتري ها با  انشجویاند ایی و افزایش آگاهیآشن
 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري

 
 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:

 مفهوم واکنش هاي هوازي، بی هوازي و اختیاري را بیان کند.  -1
 هوازي و بی هوازي بودن تقسیم کند.  باکتري هاي را با توجه به -2
میزان انرژي آزاد شده در فرایند هوازي را با انرژي آزاد شده در فرایندهاي بیهوازي مقایسه  -3

 کند. 
 تأثیر عوامل محیطی را در واکنش هاي هوازي و بی هوازي بیان کند.  -4
 عناصر مهم مورد نیاز میکروارگانیسم ها را بیان کند.  -5
 نیاز بعضی میکروارگانیسم ها را بیان کند. عناصر جزئی مورد  -6
 را بیان کند.  Holozoicمفهوم  -7
 را بیان کند.  Holophyticمفهوم  -8

 

 
 

شناختی (سطح 
 )فهمیدن

 شناختی (سطح دانش)
 

 )تحلیلی شناختی(سطح 
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)

شناختی (سطح 
 )فهمیدن

 شناختی (سطح
 )فهمیدن

  رفتارهاي ورودي
 آشنا باشد.مفهوم واکنش هاي هوازي، بی هوازي و اختیاري دانشجو بایستی با  -1
 .تقسیم کند باکتري ها را با توجه به هوازي و بی هوازي بودندانشجو بایستی بتواند  -2
 ي بیهوازي مقایسه کند. میزان انرژي آزاد شده در فرایند هوازي را با انرژي آزاد شده در فرایندهادانشجو بایستی بتواند  -3
 را بداند.تأثیر عوامل محیطی در واکنش هاي هوازي و بی هوازي دانشجو بایستی  -4
 را بداند. مورد نیاز میکروارگانیسم های و جزئ عناصر مهم دانشجو بایستی  -5
 آشنا باشد. Holophyticو   Holozoicمفهوم دانشجو بایستی با  -6

  
 سواالت سنجش آغازین

 ؟دیاي هوازي، بی هوازي و اختیاري را بیان کنمفهوم واکنش ه -۱
 به چند دسته تقسیم می شوند؟ باکتري ها با توجه به هوازي و بی هوازي بودن -۲
 ؟دیمیزان انرژي آزاد شده در فرایند هوازي را با انرژي آزاد شده در فرایندهاي بیهوازي مقایسه کن -۳



 )3طرح درس روزانه ( 
 

     3شماره جلسه: 
  :لسه حاضرعنوان درس ج

 تأثیر عوامل محیطیو  سینتیک رشد باکتري ها
 هدف کلی

 تأثیر عوامل محیطیو  سینتیک رشد باکتري هابا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
 اکتري ها را بیان کند. مراحل مختلف رشد ب -۱
 مفهوم نرخ رشد باکتري ها را با توجه به غلظت اولیه و عوامل دیگر بیان کند.  -۲
 زمان دو برابر شدن مقدار باکتري ها را توضیح دهد. -۳
 .، اکسیژن) را بر رشد باکتري بیان کندPHتأثیر عوامل مختلف (درجه حرارت،  -۴
 روند رشد سلول و مصرف سوبسترا را بیان کند.  -۵
 تأثیر فاز خودخوري در متابولیسم را بیان کند.  -۶
 جرم سوبسترا و میکروارگانیسم را موازنه کند.  -۷

 

 
 

 شناختی (سطح دانش)
شناختی (سطح 

 )فهمیدن
 

شناختی (سطح 
 )فهمیدن

 شناختی (سطح دانش)
 

 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
و  شناختی (سطح دانش

 )به کار بستن 
 

  رفتارهاي ورودي
 آشنا باشد.مراحل مختلف رشد باکتري ها دانشجو بایستی با  -1
 را بداند. مفهوم نرخ رشد باکتري ها با توجه به غلظت اولیه و عوامل دیگردانشجو بایستی  -2
 را بداند. زمان دو برابر شدن مقدار باکتري هادانشجو بایستی  -3
 را بداند. تأثیر عوامل مختلف بر رشد باکتريدانشجو بایستی  -4
 آشنا باشد. روند رشد سلول و مصرف سوبستراشجو بایستی با دان -5
 آشنا باشد.تأثیر فاز خودخوري در متابولیسم دانشجو بایستی با  -6
 .جرم سوبسترا و میکروارگانیسم را موازنه کنددانشجو بایستی بتواند  -7

  



 
 سواالت سنجش آغازین

 را نام ببرید؟ مراحل مختلف رشد باکتري ها -۱
 به چه صورت بوده و چه عواملی بر آن تاثیر دارد؟ انرخ رشد باکتري ه -۲
 رابطه روند رشد سلول و مصرف سوبسترا چگونه است؟ -۳
 دارد؟ متابولیسمچه تاثیري در  فاز خودخوري -۴
 چگونه خواهد بود؟ جرم سوبسترا و میکروارگانیسمموازنه  -۵

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )4طرح درس روزانه ( 
 

    4شماره جلسه: 
  :ان درس جلسه حاضرعنو

 باکتري هاي موجود در فاضالب و اثرات آنها
 هدف کلی

 باکتري هاي موجود در فاضالب و اثرات آنهابا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري

 
 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:

 هاي آهن را نام ببرد.  انواع باکتري -1
 انواع باکتري هاي گوگرد را بیان کند.  -2
 باکتري هاي مهم گوگرد در تصفیه فاضالب را بیان کند.  -3
 باکتري هایی که در عمل نیتریفیکاسیون نقش دارند را نام ببرد.  -4
 شرایط مناسب براي رشد باکتري نیتروژن را بیان کند.  -5

 

 
 

 شناختی (سطح دانش)
 نش)شناختی (سطح دا

 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)

 

  رفتارهاي ورودي
 آشنا باشد. انواع باکتري هاي آهندانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد.انواع باکتري هاي گوگرد دانشجو بایستی با  -2
 بداند. باکتري هاي مهم گوگرد در تصفیه فاضالب رادانشجو بایستی  -3
 آشنا باشد.کتري هایی که در عمل نیتریفیکاسیون نقش دارند بادانشجو بایستی با  -4
 بداند. شرایط مناسب براي رشد باکتري نیتروژن رادانشجو بایستی  -5
 

 
 سواالت سنجش آغازین

 ؟دیانواع باکتري هاي آهن را نام ببر -۱
 ؟دیانواع باکتري هاي گوگرد را نام ببر -۲
 ند؟مهم هست تصفیه فاضالب فاضالبکدامیک از باکتریهاي  -۳
 کدام باکتریها در انجام عمل نیتریفکاسیون نقش دارند؟   -۴
 ید؟شرایط مناسب براي رشد باکتري نیتروژن را بیان کن -۵

 
 
 



 )5طرح درس روزانه ( 
 

     5شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 قارج هاي موجود در فاضالبو  باکتري هاي شاخص
 هدف کلی

 قارج هاي موجود در فاضالبو  باکتري هاي شاخصا ب انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
 عوامل انتخاب باکتري هاي شاخص در فاضالب را بیان کند.  -۱
 باکتري هاي شاخص در تصفیه فاضالب را بیان کند.  -۲
 ها در تصفیه فاضالب را بیان کند. نقش قارچ  -۳
 قارچ هاي مهم موجود در فاضالب را نام ببرد.  -۴
 محیط رشد مناسب قارچ ها را بیان کند. -۵

 
 

 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)

  رفتارهاي ورودي
 بداند.. اي شاخص در فاضالب راعوامل انتخاب باکتري هدانشجو بایستی  -1
 آشنا باشد.باکتري هاي شاخص در تصفیه فاضالب دانشجو بایستی با  -2
 بداند. نقش قارچ ها در تصفیه فاضالب رادانشجو بایستی  -3
 آشنا باشد. قارچ هاي مهم موجود در فاضالبدانشجو بایستی با  -4
 بداند. محیط رشد مناسب قارچ ها رادانشجو بایستی شرایط  -5

  
 االت سنجش آغازینسو

 انتخاب می شوند؟ باکتري هاي شاخص در فاضالببا توجه به چه عواملی  -۱
 را نام ببرید؟باکتري هاي شاخص تصفیه فاضالب  -۲
 دارند؟ در تصفیه فاضالب چه نقشی قارچ ها -۳
 ؟دیرشد قارچ ها را بیان کن جهت محیط مناسب -۴
 

 
 
 
 



 )6طرح درس روزانه ( 
 

    6شماره جلسه: 
  :جلسه حاضر عنوان درس

 جلبک هاي موجود در آب و فاضالب
 هدف کلی

 جلبک هاي موجود در آب و فاضالببا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري

 
 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:

 بیان کند. علل توجه به جلبک ها در آب و فاضالب را  -۱

 جلبک هایی که سبب تولید بو و مزه در آب می شوند را نام ببرد.  -۲

 جلبک هایی که سبب انسداد صافی ها می شوند را نام ببرد.  -۳

 جلبک هاي که در آبهاي تمیز یا آلوده زندگی می کنند را نام ببرد.  -۴

 چگونگی حذف جلبک ها از آب و فاضالب را بیان کند.  -۵

 

 
 

 شناختی (سطح دانش)

 شناختی (سطح دانش)

 شناختی (سطح دانش)

 شناختی (سطح دانش)

 

  رفتارهاي ورودي
 آشنا باشد؟جلبک ها در آب و فاضالب با اهمیت بررسی دانشجو بایستی  -1
 .را بداند در آب می شوند جلبک هایی که سبب تولید بو و مزهدانشجو بایستی  -2
 را بداند.وند جلبک هایی که سبب انسداد صافی ها می شدانشجو بایستی  -3
 را بداند.جلبک هایی ك در آبهاي تمیز یا آلوده زندگی می کنند دانشجو بایستی  -4
 .آشنا باشد حذف جلبک ها از آب و فاضالببا روشهاي دانشجو بایستی  -5

  
 سواالت سنجش آغازین

 را بیان کنید؟ جلبک ها در آب و فاضالباهمیت بررسی  -۱
 ؟ دیب می شوند را نام ببرجلبک هایی که سبب تولید بو و مزه در آ -۲
 ید؟جلبک هایی که سبب انسداد صافی ها می شوند را نام ببر -۳
 ید؟جلبک هاي که در آبهاي تمیز یا آلوده زندگی می کنند را نام ببر -۴

 ؟دیجلبک ها از آب و فاضالب را بیان کنراه هاي جذف  -۵

 
 
 



 )7طرح درس روزانه ( 
 

     7شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 تصفیه بیولوژیکی لجن فعال
 هدف کلی

 تصفیه بیولوژیکی لجن فعالبا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
 نوع جریان در لجن فعال را بیان کند.  -۱

 داول را بیان کند. مفهوم فرایند لجن فعال مت -۲

 زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در سیستم لجن فعال را بیان کند.  -۳

 مفهوم آماس لجن را بیان کند.  -۴

 میکروارگانیسم هاي مهم در لجن فعال را بیان کند.  -۵

 
 

 شناختی (سطح دانش)

شناختی (سطح 

 )فهمیدن

 شناختی (سطح دانش)

 

 شناختی (سطح

 )فهمیدن

 دانش) شناختی (سطح

 
  رفتارهاي ورودي

 را بداند. نوع جریان در لجن فعالدانشجو بایستی  -1
 آشنا باشد؟مفهوم فرایند لجن فعال متداول دانشجو بایستی با  -2
 بداند. زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در سیستم لجن فعال را دانشجو بایست -3
 بداند.لجن را مراحل تصفیه دانشجو بایستی  -4
 آشنا باشد؟میکروارگانیسم هاي مهم در لجن فعال یستی با دانشجو با -5



 سواالت سنجش آغازین
 چیست؟ لجن فعال فرایند نوع جریان در -۱
 چگونه فرایندي است؟ فرایند لجن فعال متداول -۲
 چیست؟ زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در سیستم لجن فعالمفهوم  -۳
 ام ببرید؟را ن میکروارگانیسم هاي مهم در لجن فعال -۴

 
 

 
 )8طرح درس روزانه ( 

 
     8شماره جلسه: 

  :عنوان درس جلسه حاضر
 برکه هاي تثبیتو  تصفیه بیولوژیکی صافی هاي چکنده

 هدف کلی

برکه هاي و  تصفیه بیولوژیکی صافی هاي چکندهبا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 تثبیت

 
 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري

 
 ز این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:دانشجو بعد ا

 چگونگی عملکرد صافی چکنده را بیان کند.  -۱
 مفهوم زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در صافی چکنده را بیان کند.  -۲
 نوع میکروارگانیسم هاي صافی چکنده را بیان کند.  -۳
 بیان کند.  چگونگی عمل تصفیه در برکه هاي تثبیت را -۴
 میکروارگانیسم هاي مهم در برکه هاي تثبیت را بیان کند.  -۵
 زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در برکه هاي تثبیت را بیان کند.  -۶
 

 
 

 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)

 
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)

 
  اي وروديرفتاره

 را بداند.چگونگی عملکرد صافی چکنده دانشجو بایستی  -1
 بداند. زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در صافی چکنده را دانشجو بایستی -2
 آشنا باشد؟میکروارگانیسم هاي مهم در صافی چکنده دانشجو بایستی با  -3
 را بداند.چگونگی برکه هاي تثبیت دانشجو بایستی  -4



 بداند. زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در برکه هاي تثبیت را تیدانشجو بایس -5
 آشنا باشدمیکروارگانیسم هاي مهم در برکه هاي تثبیت دانشجو بایستی با  -6

 سواالت سنجش آغازین
 چگونه است؟ عملکرد صافی چکنده -۱
 چیست؟ زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در صافی چکندهمفهوم  -۲
 را نام ببرید؟گانیسم هاي مهم در صافی چکنده میکروار -۳
 چگونه است؟عملکرد برکه هاي تثبیت  -۴
 چیست؟زمان ماند هیدرولیکی و زمان ماند سلولی در برکه هاي تثبیت مفهوم  -۵
 را نام ببرید؟میکروارگانیسم هاي مهم در برکه هاي تثبیت  -۶

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسمه تعالی 
 دانشکده  بهداشت 

   ه بهداشت محیطگرو
 

 طرح درس روزانه 
 

 عملیواحد  1تعداد واحد:                       میکروبیولوژي محیط نام درس: 
 رشته: بهداشت محیط                     کارشناسی مقطع: 

      مدرس: مهندس نویدجوي
  ندارد  پیش نیاز:

 
  1شماره جلسه: 

  :عنوان درس جلسه حاضر
 آب انواع منابع برداري از  روش هاي نمونه

 هدف کلی
 آب انواع منابع روش هاي نمونه برداري از با  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی

 
 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري

 
 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:

 محل هاي مناسب نمونه برداري را بیان کند.  -۱
 روش صحیح نمونه برداري آزمایش میکروبی را بیان کند.  -۲
 چگونگی نمونه برداري از آب هاي سطحی را بیان کند.  -۳
 چگونگی نمونه برداري از آب هاي زیرزمینی را بیان کند.  -۴
 چگونگی نمونه برداري از آب شیر را بیان کند.  -۵

 
 

 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)
 شناختی (سطح دانش)

 ختی (سطح دانش)شنا
 شناختی (سطح دانش)

  رفتارهاي ورودي
 را بداند.محل هاي مناسب نمونه برداري دانشجو بایستی  -1
 بداند. روش صحیح نمونه برداري آزمایش میکروبی را دانشجو بایستی -2
 آشنا باشد؟چگونگی نمونه برداري از آب هاي سطحی دانشجو بایستی با  -3
 آشنا باشد؟رداري از آب هاي زیرزمینی چگونگی نمونه بدانشجو بایستی با  -4
 آشنا باشد؟چگونگی نمونه برداري از آب شیر دانشجو بایستی با  -5
  



 سواالت سنجش آغازین
 کجاست؟ نمونه برداري جهت محل هاي مناسب -1
 به چه صورت است؟ روش صحیح نمونه برداري آزمایش میکروبی -2
 چگونه است؟ نمونه برداري از آب هاي سطحی -3
 چگونه است؟ري از آب هاي زیرزمینی نمونه بردا -4
 چگونه است؟نمونه برداري از آب شیر  -5
 

 
 

 )2طرح درس روزانه ( 
 

    دو شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 تهیه محیط کشت آزمایش هاي مختلف
 هدف کلی

 تهیه محیط کشت آزمایش هاي مختلفبا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 یادگیري  حیطه اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
 محیط کشت مناسب براي آزمایش هاي مختلف را تهیه کند.  -1

  انجام دهد.محیط کشت مایع و جامد را ساخت  -2

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

  رفتارهاي ورودي
 رابشناسد. مناسب براي آزمایش هاي مختلف محیط کشتدانشجو بایستی  -۱
  ها را بداند.ت هاي جامد و مایع و طرز ساخت آنانواع محیط کشدانشجو بایستی  -۲

 سواالت سنجش آغازین
 روش تهیه محیط کشهاي مایع چگونه است؟ -۱
 روش تهیه محیط کشهاي جامد چگونه است؟ -۲
 روش تهیه محیط کشهاي نیمه جامد چگونه است؟ -۳

 
 
 
 



 )3روزانه (  طرح درس
 

     3شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 آزمایش شمارش کلی کلیفرم ها
 هدف کلی

 آزمایش شمارش کلی کلیفرم هابا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
 .تهیه کند ینیط کشت مناسب براي آزمایش شمارش کلمح -۱

 . انجام دهدرا ی نشمارش کلصحیح آزمایش به طور  -۲

  .براي شمارش کلنی استفاده کند کلنی کانتردستگاه از  -۳

 

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 
  رفتارهاي ورودي

 آشنا باشد. ینآزمایش شمارش کل محیط کشت مناسب برايدانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد.روش صحیح انجام آزمایش دانشجو بایستی با  -2
 کلنی کانتر را بداند.دستگاه استفاده ي  نحويدانشجو بایستی  -3

 سواالت سنجش آغازین
 از چه محیط کشتی استفاده می گردد؟ ینبراي آزمایش شمارش کل -۱
 ؟به چه صورت است ینآزمایش شمارش کلنحوي انجام  -۲
 کلنی کانتر  چگونه است؟دستگاه  نحوي استفاده از  -۳
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 )4طرح درس روزانه ( 
 

     4شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 آزمایش احتمالی تشخیص کلیفرم ها (تخمیر چند لوله اي )
 هدف کلی

  احتمالی تخمیر چند لوله اي مرحله آزمایشبا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 حیطه یادگیري  هداف رفتاريا

 
 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:

 تهیه کند.محیط کشت مناسب براي تست احتمالی کلیفرم ها  -۱

 . را انجام دهد آزمایش تخمیر چند لوله ايبه طور صحیح  -۲

  را با توجه به ویژگیهاي آن انجام دهد. MPNشمارش  -۳

 

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 
  رفتارهاي ورودي

 آشنا باشد.محیط کشت مناسب تست احتمالی کلیفرم ها دانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد.روش آزمایش تخمیر چند لوله اي دانشجو بایستی با  -2
 را بداند. MPNروش شمارش دانشجو بایستی  -3
 را بداند. باکتري هاي کلیفرم در این روشمشخصه دانشجو بایستی  -4

 
 سواالت سنجش آغازین

 از چه محیط کشتی استفاده می گردد؟براي آزمایش تست احتمالی کلیفرم ها  -1
 به چه صورت است؟تخمیر چند لوله اي آزمایش  نحوي انجام -2
 چگونه است؟ MPNشمارش نحوي  -3
 در این روش چیست؟ باکتري هاي کلیفرم هاي مشخصه -4
 

 
 
 
 
 



 )5طرح درس روزانه ( 
 

    5شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 تست تأییدي کلیفرم ها
 هدف کلی

 تخمیر چند لوله ايمرحله تاییدي  آزمایشبا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 یا جزوه: دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب
 تهیه کند.محیط کشت مناسب براي تست تأییدي کلیفرم ها    -۱

 . را انجام دهدآزمایش تست تأییدي کلیفرم ها به طور صحیح  -۲

  .در این مرحله کلیفرم ها ا تشخیص دهد -۳

 

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 

  رفتارهاي ورودي
 آشنا باشد.شت مناسب تست تأییدي کلیفرم ها محیط کدانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد.روش تست تأییدي کلیفرم ها دانشجو بایستی با  -2
 دانشجو بایستی نحوي تشخیص کلیفرم ها را بداند. -3

 سواالت سنجش آغازین
 از چه محیط کشتی استفاده می گردد؟براي آزمایش تست تأییدي کلیفرم ها  -1
 به چه صورت است؟ تست تأییدي کلیفرم ها نحوي انجام -2
 چگونه است؟نحوي تشخیص کلیفرم ها در این مرحاه  -3
 در این روش چیست؟ باکتري هاي کلیفرم هاي مشخصه -4

 
 
 
 
 
 
 



 )6طرح درس روزانه ( 
 

     6شماره جلسه:
  :عنوان درس جلسه حاضر

 تست تکمیلی کلیفرم ها
 هدف کلی

 تخمیر چند لوله ايلی مرحله تکمی آزمایشبا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري

 
 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:

 تهیه کند.محیط کشت مناسب براي تست تکمیلی کلیفرم ها  -۱

 . را انجام دهدآزمایش تست تکمیلی کلیفرم ها به طور صحیح  -۲

  تشخیص دهد. در مرحله تکمیلی کلیفرم ها ا -۳

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 
  رفتارهاي ورودي

 آشنا باشد.محیط کشت مناسب تست تکمیلی کلیفرم ها دانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد.روش تست تکمیلی کلیفرم ها دانشجو بایستی با  -2
 دانشجو بایستی نحوي تشخیص کلیفرم ها را بداند. -3

 الت سنجش آغازینسوا
 از چه محیط کشتی استفاده می گردد؟براي آزمایش تست تکمیلی کلیفرم ها  -1
 به چه صورت است؟تست تکمیلی کلیفرم ها  نحوي انجام -2
 نحوي تشخیص کلیفرم ها در این مرحاه چگونه است؟ -3
 در این روش چیست؟ باکتري هاي کلیفرم هاي مشخصه -4

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 )7طرح درس روزانه ( 
 

    7ه جلسه: شمار
  :عنوان درس جلسه حاضر

 روش هاي صافی غشایی
 هدف کلی

 روش هاي صافی غشاییبا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
 تهیه کند. محیط کشت مناسب براي آزمایش صافی غشایی -۱

 .را انجام دهدآزمایش صافی غشایی به طور صحیح  -۲

  در این روش باکتري ها را شمارش کند. -۳

    
 

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

  رفتارهاي ورودي
 آشنا باشد.محیط کشت مناسب صافی غشایی دانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد.فی غشایی آزمایش صادانشجو بایستی با روش  -2
 را بداند.روش شمارش باکتري ها دانشجو بایستی  -3

 سواالت سنجش آغازین
 از چه محیط کشتی استفاده می گردد؟براي آزمایش صافی غشایی  -1
 به چه صورت است؟آزمایش صافی غشایی   نحوي انجام -2
 در این روش چگونه است؟شمارش باکتري ها نحوي  -3
 در این روش چیست؟ باکتري هاي کلیفرم هاي مشخصه -4

  
 
 
 
 
 
 
 



 )8طرح درس روزانه ( 
 

     8شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 )IMVICروش تشخیص افتراقی کلیفرم ها (تست 
 هدف کلی

 )IMVICروش تشخیص افتراقی کلیفرم ها (تست با  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:دانشجو بعد از 
 آزمایش را بیان کند. از محیط کشت مناسب براي هر قسمت  -1

 روش آزمایش هر قسمت و روش تشخیص باکتري را بیان کند.  -2

 تهیه کند. IMVICمحیط کشت مناسب براي تست  -3

 .را انجام دهد IMVICتست به طور صحیح  -4

 بدست آمده باکتري مورد نظر را تشخیص دهد. با توجه به نتایج  -5

 
 

 شناختی (سطح دانش)

 شناختی (سطح دانش)

 حرکتی(اجراي مستقل)

 حرکتی(اجراي مستقل)

 سطح تحلیل )شناختی (

 

  رفتارهاي ورودي
 افتراقی را بداند. آزمایش از محیط کشت مناسب براي هر قسمت دانشجو بایستی  -1
 آشنا باشد.قسمت و روش تشخیص باکتري  روش آزمایش هردانشجو بایستی با  -2
  شناسایی کند.با توجه به نتایج بدست آمده باکتري مورد نظر را دانشجو بایستی  -3

 
 سواالت سنجش آغازین

 افتراقی از چه محیط کشتهاي استفاده می گردد؟براي آزمایش  -1
 به چه صورت است؟ IMVICتست  هر مرحله  نحوي انجام -2
 این روش چگونه است؟ درباکتري ها  نحوي تشخیص -3

   
 
 
 
 



 )9طرح درس روزانه ( 
 

     9شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 روش رنگ آمیزي باکتري ها
 هدف کلی

 روش رنگ آمیزي باکتري هابا  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 ون مراجعه به کتاب یا جزوه:دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بد
روش تشخیص باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفی را با توجه به رنگ آمیزي و مشاهده  -۱

 توسط میکروسکوپ بیان کند. 

 .را انجام دهدرنگ آمیزي باکتري ها براي تشخیص باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفی  -۲

 با توجه به نتایج بدست آمده نوع باکتري را تشخیص دهد. -۳

 

 
 

 شناختی (سطح دانش)
 
 

 حرکتی(اجراي مستقل)

 
 

 )تحلیلشناختی (سطح 
 

  رفتارهاي ورودي
 را بداند.روش تشخیص باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفی را با توجه به رنگ آمیزي دانشجو بایستی   -1
  شناسایی کند.با توجه به نتایج بدست آمده باکتري مورد نظر را دانشجو بایستی   -2

  

 
 سنجش آغازینسواالت 

 رنگ آمیزي گرم  به چه صورت است؟ نحوي انجام -1
 در این روش چگونه است؟باکتري ها نوع  نحوي تشخیص -2

   
 
 
 
 
 



 )10طرح درس روزانه ( 
 

    10شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 P/A آزمایش روش 
 هدف کلی

 P/A آزمایش روش با  انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 
 

 حیطه یادگیري  فتارياهداف ر
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
 تهیه کند. P/Aمحیط کشت مناسب براي آزمایش  -۱

 .را انجام دهد P/Aآزمایش به طور صحیح  -۲

  .در این روش باکتري را شناسایی و نتیجه آن را اعالم کند -۳

 

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )تحلیلشناختی (سطح 
 

  رفتارهاي ورودي
 آشنا باشد. P/Aمحیط کشت مناسب دانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد. P/Aآزمایش دانشجو بایستی با روش  -2
 را بداند. در این روشباکتري  شنایاییروش دانشجو بایستی  -3
 را بداند. در این روش دانشجو بایستی نحوي اعالم نتیجه -4

 
  
 

 ت سنجش آغازینسواال
 از چه محیط کشتی استفاده می گردد؟ P/Aبراي آزمایش  -1
 به چه صورت است؟ P/Aآزمایش   نحوي انجام -2
 در این روش چگونه است؟شمارش باکتري ها نحوي  -3
 ؟در این روش چگونه است نحوي اعالم نتیجه -4

 
 



 )11طرح درس روزانه ( 
 

     11شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 ي تأییدي و تکمیلی استرپتوکوك فکالیس تست ها
 هدف کلی

 استرپتوکوك فکالیس شناسایی  با انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
تهیه  یلی استرپتوکوك فکالیسمحیط کشت مناسب براي تست احتمالی، تأییدي و تکم -۱

 کند.

 .را انجام دهد تشخیص استرپتوکوك به طور صحیح مراحل  -۲

  در این روش باکتري را شناسایی و نتیجه آن را اعالم کند. -۳

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )تحلیلشناختی (سطح 
 

  رفتارهاي ورودي
 

 آشنا باشد. تمالی، تأییدي و تکمیلی استرپتوکوك فکالیساحمناسب مرحله محیط کشت دانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد. تشخیص استرپتوکوكدانشجو بایستی با روش صحیح مراحل  -2
 در این روش را بداند.باکتري  شنایاییروش با توجه به نتایج دانشجو بایستی  -3

  
 

 سواالت سنجش آغازین
 

 از چه محیط کشتی استفاده می گردد؟ الیساحتمالی، تأییدي و تکمیلی استرپتوکوك فکمرحله براي  -1
 به چه صورت است؟ تشخیص استرپتوکوكمراحل   نحوي انجام -2
  در این روش چگونه است؟باکتري ها  نحوي تشخیصبا توجه به نتایج   -3
 

 
 



 )12طرح درس روزانه ( 
 

     12شماره جلسه: 
  :عنوان درس جلسه حاضر

 رینجس تست هاي تأییدي و تکمیلی کلستریدیوم پرف
 هدف کلی

 کلستریدیوم پرفرینجسشناسایی  با انشجویاند آشنایی و افزایش آگاهی
 
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه بتواند به طور کامل و بدون مراجعه به کتاب یا جزوه:
 

 کند. تهیه محیط کشت مناسب براي تست احتمالی، تأییدي و تکمیلی کلستریدیوم پرفرینجس -۱

 .را انجام دهد تشخیص کلستریدیوم پرفرینجسبه طور صحیح مراحل  -۲

  در این روش باکتري را شناسایی و نتیجه آن را اعالم کند. -۳

 
 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 

 )اجراي مستقل(حرکتی

 )تحلیلشناختی (سطح 
 

  رفتارهاي ورودي
 

 آشنا باشد. میلی کلستریدیوم پرفرینجساحتمالی، تأییدي و تکمناسب مرحله محیط کشت دانشجو بایستی با  -1
 آشنا باشد. تشخیص کلستریدیوم پرفرینجسدانشجو بایستی با روش صحیح مراحل  -2
 در این روش را بداند.باکتري  شنایاییروش با توجه به نتایج دانشجو بایستی  -3

  
 

 سواالت سنجش آغازین
 

 از چه محیط کشتی استفاده می گردد؟ احتمالی، تأییدي و تکمیلی کلستریدیوم پرفرینجسمرحله براي  -1
 به چه صورت است؟ تشخیص کلستریدیوم پرفرینجسمراحل   نحوي انجام -2
  در این روش چگونه است؟باکتري ها  نحوي تشخیصبا توجه به نتایج   -3

 
 
 



 
 )13طرح درس روزانه ( 

 
 13شماره جلسه:

  :عنوان درس جلسه حاضر
 مشاهده چند نمونه جلبک

 هدف کلی 

 و شناسایی آنها  انشجویاند توسط چند نمونه جلبکمشاهده 
 

 حیطه یادگیري  اهداف رفتاري
 

 دانشجو بعد از این جلسه باید بتواند:
 

 جلبک هاي موجود در نمونه را توسط میکروسکوپ تشخیص دهد.  -1

 

 جلبک هاي آب هاي آلوده، مسدود کننده صافی، آب هاي تمیز را تشخیص دهد.  -2

 

 
 

 و دانش  شناختی (سطح

 )تحلیل

دانش و  شناختی (سطح

 )تحلیل

 

  رفتارهاي ورودي
 

 دانشجو بایستی کار با دستگاه میکروسکوپ را بداند. -1
 دانشجو بایستی با روش جداسازي جلبک از آب آشنا باشد. -2
 دانشچو بایستی با انواع جلبک هاي موجود در آب تمیز و آب آلوده آشنا باشد. -3
 مسدود کننده صافی ها و ایجاد بو و طعم  آشنا باشد. دانشچو بایستی با انواع جلبک هاي -4

  
 


