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شماره 
 جلسه

تاریخ 
 جلسه

اهداف میانی  
 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 
 (تیشناختی، عاطفی، روان حرک

طبقه هر 
 حیطه

روش 
 یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 
 آموزشی

زمان 
 جلسه

تکالیف 
 دانشجو

 ارزشیابینحوه

1  
طبقه آشنایی 

بندی 
 میکروارگانیسم ها

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی:

 .سلسله حیات را به همراه طبقه بندی آن بشناسد 

  کندگروههای مختلف میکروبی را از هم تفکیک . 

  اوکاریوتها و پروکاریوتها را از نظر ساختار با هم مقایسه
 کند.

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 خنرانی،س

اسخ پرسش و پ

 زبانهاز 

یا  ووها گفتگ

پیام ها در 

 سامانه نوید

فایل ، پادکست

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 سامانه

آزمون های 

 آغازین

                                                 

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


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهورت آزمتوانند به صها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  
اجزاء با  ییآشنا

 داخل سلولی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 اجزاء مختلف سلول در پروکاریوتها را بشناسد. 

  سلول در یوکاریوتها را بشناسد لفمختاجزاء. 

  تفاوت های ساختاری بین پروکاریوتها و یوکاریوتها را
 شرح دهد.

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 یعاطف

 خنرانی،س

اسخ پرسش و پ

زبانه از 

یا  وگفتگوها 

پیام ها در 

 سامانه نوید

فایل ، پادکست

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

3  
بررسی گروههای 

 میکروبی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 ول باکتریها آشنا باشدول و غیر معمبا اشکال معم. 

  .اکتینومیستها، سیانو باکترها و قارچ ها را بشناسد 

 ها را بشناسد. ها و ویروسجلبک ها، تک یاخته 

  اهمیت زیست محیطی هر یک از موارد فوق را درک
 نماید. 

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 کت داشته باشدمباحث مطرح شده مشار در. 

 در طول کالس مسائل را پیگیری  اسدانشجو با تمرکز حو
 کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 خنرانی،س

اسخ پرسش و پ

زبانه از 

یا  وگفتگوها 

پیام ها در 

 سامانه نوید

فایل ، پادکست

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz ه در جلس

 ندهیآ

 ینیتکو

4  
متابولیسم میکروب 

 ها

 

 دانشجو بتواند
 ناختی:ش الف( حیطه

 .با آنزیم ها )نقش و انواع( آشنا شود 

 

 

 

 خنرانی،س

اسخ پرسش و پ

زبانه از 

فایل ، پادکست

 پی دی اف،

power point، 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

 ینیتکو
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  توضیح متابولیسم میکروبی را شرح داده و مراتب آن را
 دهد.

  .اهمیت کاتابولیسم و آنابولیسم را توصیف نماید 

 .با انواع مختلف فسفریالسیون آشنا شود 

 های حیات تسری یون را به گونهف فسفریالسانواع مختل
 دهد. 

 بر اساس منبع کربن و انرژی طبقه ا میکروارگانیسم ها ر
 بندی نماید. 

  بر اساس طبقه بندی فوق، مهم ترین میکروارگانیسم
 های زیست محیطی را بشناسد. 

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 ارکت داشته باشدمباحث مطرح شده مش در. 

 ریدانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگی 
 کند.

 

شناختی، 

 عاطفی

یا  وگفتگوها 

پیام ها در 

 سامانه نوید

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

Quiz لسه در ج

 ندهیآ

5  

 چرخه آشنایی با 

 های مهم مواد

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  نا شود.آش تثبیت نیتروژنبا 

  آشنا شود. نیتریفیکاسیونبا 

  آشنا شود. دنیتریفیکاسیونبا 

  آشنا شود. روشهای حذف نیتروژنبا 

  اهمیت روش های مبتنی بر حذف بیولوژی نیتروژن را
 درک نماید.

  آشنا شود.فسفر نیتروژن  معدنی شدنبا 

  آشنا شود.فسفر نیتروژن  جذب و مصرفبا 

  آشنا شود.فسفر نیتروژن  ترسیب فسفربا 

 را بشناسد و اهمیت آن را درک  حذف بیولوژیکی فسفر

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 خنرانی،س

اسخ پپرسش و 

زبانه از 

یا  وگفتگوها 

پیام ها در 

 سامانه نوید

فایل ، پادکست

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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 نماید.

  آشنا شود. معدنی شدن گوگردبا 

  آشنا شود.جذب و مصرف با 

  آشنا شود. و احیاء اکسیداسیونبا 

  احیاء -یطی مربوط به اکسیداسیونمشکالت زیست محبا
 آشنا شود. میکروبی ترکیبات گوگردی

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

 کز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری مردانشجو با ت
 کند.
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پاتوژنها و انگلهای 

 محیط

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  میولوژی اعم از شیوع، بروز، اصطالحات مهم اپیدبا
 آشنا شود. بیماریزایی، عفونت

  انواع روشهای انتقال )شخص به شخص، به واسطه آب، به
 را بشناسد. واسطه مواد غذایی، از طریق هوا(

  آب و فاضالب )راههای  های باکتریایی مهم درپاتوژنبا
 آشنا شود. انتقال، نوع بیماری، میزان مرگ و میر(

 یروسی مهم در آب و فاضالب )راههای های وپاتوژن
 را بشناسد. انتقال، نوع بیماری، میزان مرگ و میر(

  ای مهم در آب و فاضالب )راههای های تک یاختهانگلبا
 د.آشنا شو انتقال، نوع بیماری، میزان مرگ و میر(

  
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 ت داشته باشدمباحث مطرح شده مشارک در. 

 

شناختی، 

 عاطفی

 خنرانی،س

اسخ پرسش و پ

زبانه از 

یا  وگفتگوها 

پیام ها در 

 سامانه نوید

فایل ، پادکست

 پی دی اف،

power point، 

word ، ،فیلم

  عکس و ..
 

 

 

120 
 

 

قرار دادن 

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz ه در جلس

 ندهیآ

 

 ینیتکو
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  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

8  

تصفیه فاضالب و 

های میکروارگانیسم

 ندخیل در آ

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 اساس تصفیه بیولوژیکی آشنا شود. با 

  .با لجن فعال آشنا شود 

  .با صافی چکنده آشنا شود 

 های دخیل در فرایندهای مهم تصفیه مبا میکروارگانیس
 . بیولوژیکی فاضالب آشنا شود

 حیطه عاطفی:ب(
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری 
 کند.

 خنرانی،س 

اسخ پرسش و پ

زبانه از 

یا  وگفتگوها 

پیام ها در 

 سامانه نوید

فایل ، پادکست

 پی دی اف،

power point، 

word ،،فیلم 

  عکس و ..
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  در جلسه

 ندهیآ
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جمع بندی کلی 

 مطالب و رفع مشکل

 دانشجو بتواند 

 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1

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

 کند. با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت .3

-شناختی

 عاطفی
 120 ---- رفع اشکال 

حل مسائل داده  

 شده
 آزمون پایانی

  منابع:
1- Wastewater Microbiology, Gabriel Bitton  (latest edition) 

2-  Environmental microbiology, Rania M. Maier (latest edition) 
3- Standard Methods for the Examination of water and wastewater, APHA, AWWA, (21th edition) 

 نحوه ارزشیابی:
 د. گردمانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 

 

 وه محاسبه نمره کل:نح
 % کل نمره80   آزمون پایان ترم

 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

https://www.wiley.com/en-ao/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGabriel+Bitton

