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 :)مقدمه)شرح درس  

 
و مشکال  میکروارگانیسم ها در چرخه های حیاتی و حفظ حیات از یک طرف از عوامل بسیار مهم محیط، میکروارگانیسم ها می باشد. نقش

و مرتبط با بیماریزایی این میکروارگانیسم ها و انتقال آنها از طریق اجزای محیطی ار آب ، هوا و غیره از طرف دیگر اهمیت شناخت کنترلی 
در این درس مباحثی در زمینه شناخت میکروارگانیسم ها و  نماید. حتی استفاده از میکروارگانیسم ها را در بهداشت محیط مشخص می

نحوه ی رشد تولید مثل و عوامل موثر بر رشد این موجودات ، همچنین مسایل مربوط به بیماریزایی و مشکالتی که این میکروارگانیسم ها 
 ایجاد مینمایند، مورد بررسی قرار میگیرد.

ر چرخه حیاتی و استفاده از میکروارگانیسم ها در حذف آالینده های موجود در اب ، خاک همچنین از طرف دیگر نقش میکروارگانیسم ها د
با روش های نمونه برداری ، شناخت و مورد بحث قرار می گیرد. در قسمت عملی درس نیز دانشجویان و هوا ) تصفیه بیولوژیکی ( 

 تشخیص میکروارگانیسم های مهم و شاخص در حیط زیست آشنا می شوند.

 

 :و مزاحم و شناخت  یماریزاب یها یکروارگانیسمآب و فاضالب، شناخت انواع م ینیبا موجودات ذره ب یاندانشجو یآشنائ هدف کلی

 یکاربرد یکروبیولوژیم یاصول و مبان
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 
 بتواند:  دوره نیارود پس از پا یانتظار م یاناز دانشجو          

  مرور کنند.را یط مح یکروبیولوژیمیان کلیات دانشجو .1

 یکروارگانیسم های مهم  در محیط زیست را نام ببرد. م .2

یکی ، شرایط تغذیه و رشد و تولید و متابول یکنترل واکنش ها ، یسممتابول یاصل یرهایمس، سلول ها  یمیائیش یبترک .3

 شرح دهد. مصرف انرژی در سیستم های بیولوژیکی را

میکروارگانیسم ها را از نظر متابولیکی ، متابولیسم هوازی و بی هوازی، کنترل واکنش های متابولیکی و عکس العمل در برابر  .4

 تغییرات محیطی طبقه بندی کند.

 شاخص های میکروبی و آزمایشهای باکترولوژیک آب را بیان کند. .5

 اضالب خانگی را نام ببرد.ویروسهای منتقله توسط آب و ویروسهای موجودد در ف .6

 قارچ های موجود در فاضالب و راههای کنترل آنها را شرح دهد. .7

 جلبکها را شناسایی و راههای کنترل آنها را شرح دهد. .8

 تک یاخته های منتقله توسط آب و فاضالب را شناسایی و راههای کنترل آنها را شرح دهد. .9
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 راههای کنترل آنها را شرح دهد. کرم های منتقله توسط آب و فاضالب را شناسایی و .10

 را بیان کند. اصول کاربرد میکروبیولوژی در محیط زیست .11

مانند لجن فعال ، صافی چکنده و برکه تثبیت را شرح  تئوری تصفیه بیولوژیکی در سیستم های تصفیه بیولوژیکی فاضالب .12

 دهد.

 دهد. شرح به طریقه ی بی هوازی مانند هضم لجن را  تئوری تصفیه بیولوژیکی .13

 

 درس بتواند: ینپس از اتمام ا یددرس دانشجو با یدر بخش عمل
 انجام دهد. و باکتریولوژیک  یکروبیم یشاتآزما یفاضالب را برا و آبمنابع از  ینمونه بردار .14

 انواع محیط های کشت مورد استفاده در آزمایشات میکروبی آب را تهیه کند. .15

 م دهد.را انجا  HPCآزمایش شمارش کل میکروب ها ، .16

 آزمایش کلی فرم ها به روش های چند لوله ای ) احتمالی، تاییدی، تکمیلی ( و صافی غشایی را انجام دهد. .17

 آزمایش های تشخیص کلی فرم ها را شرح دهد. .18

 تشخیص استرپتوکوکوس فکالیس را انجام دهد.و زمایش آ .19

 آزمایش و تشخیص کلستروبویدم پرفنژیس را انجام دهد. .20

 حیط زیست را مشاهده کند.مموجود در فاضالب و  نمونه های قارچی .21

 جلبک ها را تشخیص دهد و تنوع و وفور آنها را تعیین کند. .22

 برخی کرمها ، الروها ، روتیفرها و پارامسیوم را در آب و فاضالب مشاهده کند. .23

 آزمایش جذب اکسیژن و ضریب هواگیری را انجام دهد. .24

 لید لجن فعال را انجام دهد.آزمایش خو دادن میکروبها به فاضالب و تو .25

 نتایج آزمایشات میکروبی را تفسیر نماید. .26

 

 
 

 :یادگیري -یاددهيهاي  شیوه
درس  ینروش مورد استفاده در ا یادگیری، یها یتفعال یدرس و انتظار از آنان برا ینمخاطبان در ا یلیبا توجه به مقطع تحص 

 یسخنران ی یوهبه ش یدروس نظر یه( خواهد بود. البته کلیو تعامل یتاز دو روش معلم مدار  و دانشجو مدار )مشارک یبیترک

 .در قسمت عملی نیز انجام آزمایشات توسط دانشجو و نظارت استاد صورت میگیرد .شود یاستاد ارائه م سطتو یتعامل

 رسانه هاي آموزشي:  
 متون و کتب مرجع  یژیوالیزر،اورهد، و ید،پروژکتور، اسال یدیو:  ویلاز قب یشگاهآزما کالس و موجود در یرسانه ها

 در دوگروه ساعت(17)عملیساعت( ، واحد  17تئوری )واحد 

 

 دانشجو)اجباري(  : یفوظا

 گزارش کار آزمایشگاه، سیکال یفارائه تکال:  ی. پروژه عمل 1

 

 (  :نمره اضافي عالوه بر نمره درس نظري و عملي ارائه خواهد شد. یاريدانشجو)اخت یفوظا
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