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 ورهفرم طرح د

 
 97-98 تحصیلیدوم نیمسال                                                                                                                                                                                                     فرم طرح درس 

                      هیکروبیولوژی )عولی( : نام درس
 یک واحذ عولی هیزاى واحذ:

 رشته تحصیلی:
 بهذاشت هحیط

کارشناسی  هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 ناپیوسته

دانشگاه علوم هحل برگزاری: 

ساختواى شواره  ،پزشکی تربت حیذریه
 چهار

 خانن دکتر فروغی هذرس:

 هیکروارگانیسن های هوجود در فاضالب آشنایی با روش های تشخیص هذف 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 عَاهل هحیطی ًوًَِ ث

 جْت آزهبیص ّبی هیکرٍثی

 حیطِ رٍاًی حرکتی

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ ًحَُ ًوًَِ ثرداری از عَاهلل   -1
ثِ طلَر  هحیطی جْت آزهبیص ّبی هیکرٍثی را

ثیبى کٌذ ٍ ًوًَلِ هیکرٍثلی را ثلب رعبیلت      عولی
 توبم اصَل از ضیر آة ثرداضت کٌذ

ًوًَلِ   داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ عَاهل هَثر ثر کیفیت -2
در هحیط ثلِ صلَرع عوللی    ثرداری هیکرٍثی را 

 تجرثِ کٌذ

ضٌبختی، 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، اًجبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثرد، 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دقیقِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّی، 
اًجبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

 آغبزیي

 

2  
تْیِ هحیط ّبی کطت، رٍش 

 ّبی هختلف کطت

 تیحیطِ رٍاًی حرک

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ یک هحیط کطت هطخص را  -1
 ثب رعبیت توبهی ضَاثط هَرد ًظر تْیِ کٌذ

داًطجَ ثبیذ یلک کطلت هٌبسلت ثلب تَجلِ ثلِ        -2
 هحیط کطت هَرد ًظر اًجبم دّذ

ضٌبختی، 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، اًجبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثرد، 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دقیقِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّی، 

آزهبیص ٍ  اًجبم
ًَضتي گسارش 

 کبر

 ای یب تکَیٌیهرحلِ

 

3  
 آزهبیص کلیفرهْب 
 )هرحلِ احتوبلی(

 حیطِ رٍاًی حرکتی

ٍسلبیل هلَرد ًیلبز جْلت     داًطجَ ثبیلذ ثتَاًلذ    -1
  فراّن کٌذرا آزهبیص هرحلِ احتوبلی 

ضٌبختی، 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، اًجبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثرد، 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دقیقِ 242
ضرکت در 

ثحثْبی گرٍّی، 
اًجبم آزهبیص ٍ 

 ای یب تکَیٌیهرحلِ

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


رد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مو نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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داًطجَ ثبیذ ثتَاًلذ هرحللِ احتولبلی تطلخیص      -2
کلیفرم ّب را ثب رعبیت ضَاثط هلَرد ًظلر اًجلبم    

 دّذ

ًَضتي گسارش 
 کبر

4  
 آزهبیص کلیفرهْب 

 )هرحلِ تبییذی(

 حیطِ رٍاًی حرکتی

 ٍسللبیل هللَرد ًیللبز جْللت داًطللجَ ثبیللذ ثتَاًذ -1
  را فراّن کٌذ.یص هرحلِ تبییذی آزهب

داًطجَ ثبیلذ ثتَاًلذ هرحللِ تبییلذی تطلخیص       -2
کلیفرم ّب را ثب رعبیت ضَاثط هلَرد ًظلر اًجلبم    

 دّذ

ضٌبختی، 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، اًجبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثرد، 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دقیقِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّی، 
اًجبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

 ای یب تکَیٌیلِهرح

 

5  
 آزهبیص کلیفرهْب 

 )تکویلی هرحلِ اٍل(

 حیطِ رٍاًی حرکتی

ٍسلبیل هلَرد ًیلبز جْلت     داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ  -1
 را آهبدُ کٌذ.آزهبیص تکویلی هرحلِ اٍل 

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ تکویلی هرحللِ اٍل  را ثلب    -2
 رعبیت ضَاثط هَرد ًظر اًجبم دّذ 

ضٌبختی، 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، اًجبم 
 صآزهبی

تختِ ٍایت ثرد، 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّی، 
اًجبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

 ای یب تکَیٌیهرحلِ
 

6  
 آزهبیص کلیفرهْب 

 )تکویلی هرحلِ دٍم (

 حیطِ رٍاًی حرکتی

ٍسلبیل هلَرد ًیلبز جْلت     داًطجَ ثبیلذ ثتَاًلذ    -1
 ُ کٌذ.را آهبدآزهبیص تکویلی هرحلِ دٍم 

داًطجَ ثبیذ ثتَاًلذ تکویللی هرحللِ دٍم  را ثلب      -2
 رعبیت ضَاثط هَرد ًظر اًجبم دّذ

ضٌبختی، 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، اًجبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثرد، 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دقیقِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّی، 
اًجبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

 ای یب تکَیٌیهرحلِ

 

7  
 بآزهبیص کلیفرهْ

) رًگ آهیسی یب تکویلی هرحلِ 
 سَم(  

 حیطِ رٍاًی حرکتی

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ اجلسای هیکرٍسلکَح را ًلبم     -1
 ثردُ ٍ کبر ّر قسوت را تَضیح دّذ

داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ کلیفرم ّبی کطت دادُ ضذُ  -2
در هراحللل قجللل را ثزللذ از رًللگ آهیللسی زیللر   

 هیکرٍسکَح تطخیص دّذ

ضٌبختی، 
رٍاًی 
 حرکتی

اًجبم  سخٌراًی،
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثرد، 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دقیقِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّی، 
اًجبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

 ای یب تکَیٌیهرحلِ

 

8  
تست ثبکتری ّبی ّترٍترٍفیک 

(HPC) 

 حیطِ رٍاًی حرکتی

دسلتابُ کللًَی کلبًتر را راُ    داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ  -1
 اًذازی کٌذ.

ثبضلذ ثلب اسلتفبدُ از دسلتابُ     داًطجَ ثبیذ قلبدر   -2
کلًَی کبًتر ثبکتری ّبی ّترٍترٍف را تطخیص 

 ٍ تزذاد آى ّب را هحبسجِ کٌذ.

 

ضٌبختی، 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، اًجبم 
 آزهبیص

تختِ ٍایت ثرد، 
 هَاد ٍسبیل الزم 

 دقیقِ 242

ضرکت در 
ثحثْبی گرٍّی، 
اًجبم آزهبیص ٍ 
ًَضتي گسارش 

 کبر

 ای یب تکَیٌیهرحلِ
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 اهتحبى پبیبى ترم  9

 داًطجَ ثتَاًذ 
هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در طَل ترم را حل  .1

 ًوبیذ.
ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک  .2

 کردُ ثبضذ.
ثب اًایسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ضرکت  .3

 کٌذ.

-ضٌبختی
 عبطفی

حل هسئلِ، 
 اًجبم آزهبیص

---- 122 
حل هسبئل دادُ  

 ضذُ
 ًیآزهَى پبیب
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 نحوه ارزشیابی:
 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبسجِ هی% ثبقی82دُ از کَئیس ٍ % کل ًورُ ثب استفب22ارزضیبثی ثِ صَرع کتجی کِ 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل ًور82ُ   آزهَى پبیبى ترم

 % کل ًور22ُ کَئیس ٍ تکبلیف درسی 
 


