
 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 ورهفرم طرح د

 
 1399-1400 تحصیلیدوم نیمسال                                                                                                                                                                                                      دورهفرم طرح 

                      میکروبیولوژی )عملی( : رسنام د
 یک واحد عملی میزان واحد:

 رشته تحصیلی:
 بهداشت محیط

کارشناسی  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 پیوسته

دانشگاه علوم محل برگزاری: 

ساختمان شماره  ،پزشکی تربت حیدریه
 چهار

 خانم دکتر فروغی مدرس:

 میکروارگانیسم های موجود در فاضالب یصآشنایی با روش های تشخ هدف کلی درس:

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  
رداری از عوامل محیطی ب نمونه

 جهت آزمایش های میکروبی

 حیطه روانی حرکتی

دانشجو باید بتواند نحوه نمونه برداری از عواملل   -1
به طلور  محیطی جهت آزمایش های میکروبی را

بیان کند و نمونله میکروبلی را بلا رعایلت      عملی
 تمام اصول از شیر آب برداشت کند

نمونله   یتدانشجو باید بتواند عوامل موثر بر کیف -2
در محیط بله صلورع عمللی    برداری میکروبی را 

 تجربه کند

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 خنرانی،س

پرسش و پاسخ 
زبانه گفتگوها از 
یا پیام ها در  و

 سامانه نوید

فایل ، ادکستپ

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

 دقیقه 240

شرکت در 
بحثهای گروهی، 
انجام آزمایش و 

گزارش نوشتن 
 کار

 آغازین

 

2  
تهیه محیط های کشت، روش 

 های مختلف کشت

 تیحیطه روانی حرک

دانشجو باید بتواند یک محیط کشت مشخص را  -1
 با رعایت تمامی ضوابط مورد نظر تهیه کند

دانشجو باید یلک کشلت مناسلا بلا توجله بله        -2
 محیط کشت مورد نظر انجام دهد

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 خنرانی،س

سخ پرسش و پا
زبانه گفتگوها از 
یا پیام ها در  و

 سامانه نوید

فایل ، ادکستپ

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

 دقیقه 240

شرکت در 
بحثهای گروهی، 

آزمایش و  انجام
نوشتن گزارش 

 کار

 ای یا تکوینیمرحله

 

 ای یا تکوینیمرحلهشرکت در  دقیقه 240فایل ، ادکستپ خنرانی،سشناختی،  حیطه روانی حرکتی آزمایش کلیفرمها   3

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –وچک، نمایشی گروهی ک –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


رد تسلط وره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مویا تراکمی )پایان یک د نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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وسلایل ملورد نیلاز جهلت     بتوانلد  دانشجو بایلد   -1 )مرحله احتمالی(
  فراهم کندرا آزمایش مرحله احتمالی 

دانشجو باید بتوانلد مرحلله احتملالی تشلخیص      -2
کلیفرم ها را با رعایت ضوابط ملورد نظلر انجلام    

 دهد

روانی 
 حرکتی

پرسش و پاسخ 
زبانه گفتگوها از 
یا پیام ها در  و

 سامانه نوید

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

بحثهای گروهی، 
انجام آزمایش و 
نوشتن گزارش 

 کار

 

4  
 آزمایش کلیفرمها 
 )مرحله تاییدی(

 حیطه روانی حرکتی

 وسللایل مللورد نیللاز جهللت دانشللجو بایللد بتواند -1
  را فراهم کند.یش مرحله تاییدی آزما

رحلله تاییلدی تشلخیص    د بتوانلد م دانشجو بایل  -2
کلیفرم ها را با رعایت ضوابط ملورد نظلر انجلام    

 دهد

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 خنرانی،س

پرسش و پاسخ 
زبانه گفتگوها از 
یا پیام ها در  و

 سامانه نوید

فایل ، ادکستپ

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

 دقیقه 240

شرکت در 
، بحثهای گروهی

 یفم تکالانجا
 بارگذاری شده

 ای یا تکوینیلهمرح

 

5  
 آزمایش کلیفرمها 

 )تکمیلی مرحله اول(

 حیطه روانی حرکتی

وسلایل ملورد نیلاز جهلت     دانشجو باید بتواند  -1
 را آماده کند.آزمایش تکمیلی مرحله اول 

دانشجو باید بتواند تکمیلی مرحلله اول  را بلا    -2
 رعایت ضوابط مورد نظر انجام دهد 

شناختی، 
انی رو

 حرکتی

 خنرانی،س

پرسش و پاسخ 
زبانه گفتگوها از 
یا پیام ها در  و

 سامانه نوید

فایل ، ادکستپ

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

 دقیقه 240

شرکت در 
، بحثهای گروهی
 انجام تکالیف
 بارگذاری شده

 ای یا تکوینیمرحله
 

6  
 آزمایش کلیفرمها 

 ه دوم ()تکمیلی مرحل

 حیطه روانی حرکتی

وسلایل ملورد نیلاز جهلت     دانشجو بایلد بتوانلد    -1
 ه کند.را آمادآزمایش تکمیلی مرحله دوم 

دانشجو باید بتوانلد تکمیللی مرحلله دوم  را بلا      -2
 رعایت ضوابط مورد نظر انجام دهد

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 خنرانی،س

پرسش و پاسخ 
زبانه گفتگوها از 
یا پیام ها در  و

 نوید سامانه

فایل ، ادکستپ

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

 دقیقه 240

شرکت در 
، بحثهای گروهی
 انجام تکالیف
 بارگذاری شده

 ای یا تکوینیمرحله

 

7  
 اآزمایش کلیفرمه

) رنگ آمیزی یا تکمیلی مرحله 
 سوم(  

 حیطه روانی حرکتی

 دانشجو باید بتواند اجلزای میکروسلکور را نلام    -1
 برده و کار هر قسمت را توضیح دهد

دانشجو باید بتواند کلیفرم های کشت داده شده  -2
در مراحللل ق للل را بزللد از رنللگ آمیللزی زیللر   

 میکروسکور تشخیص دهد

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 خنرانی،س

پرسش و پاسخ 
زبانه گفتگوها از 
یا پیام ها در  و

 سامانه نوید

فایل ، ادکستپ

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..

 دقیقه 240

شرکت در 
، بحثهای گروهی
 انجام تکالیف
 بارگذاری شده

 ای یا تکوینیمرحله
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8  
تست باکتری های هتروتروفیک 

(HPC) 

 حیطه روانی حرکتی

دسلتگاه کللونی کلانتر را راه    دانشجو باید بتواند  -1
 اندازی کند.

باشلد بلا اسلتفاده از دسلتگاه     دانشجو باید قلادر   -2
نی کانتر باکتری های هتروتروف را تشخیص کلو

 و تزداد آن ها را محاس ه کند.

 

شناختی، 
روانی 
 حرکتی

 خنرانی،س

پرسش و پاسخ 
زبانه گفتگوها از 
یا پیام ها در  و

 سامانه نوید

فایل ، ادکستپ

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

 دقیقه 240

شرکت در 
، بحثهای گروهی

 فانجام تکالی
 بارگذاری شده

 ای یا تکوینیمرحله

 

 امتحان پایان ترم  9

 دانشجو بتواند 
مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل  .1

 نماید.
هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک  .2

 کرده باشد.
با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت  .3

 کند.

-شناختی
 عاطفی

حل مسئله، 
 انجام آزمایش

---- 120 
حل مسائل داده  

 شده
 نیآزمون پایا
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 نحوه ارزشیابی:
 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاس ه می% باقی80ده از کوئیز و % کل نمره با استفا20به صورع کت ی که  ارزشیابی

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل نمره80   آزمون پایان ترم

 % کل نمره20 کوئیز و تکالیف درسی 
 


