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 ورهفرم طرح د

 
 1400 یلیاول تحص مسالین                                                                                                                                                                                                     فرم طرح دوره

                      میکروبیولوژی )عملی( : نام درس
 یک واحد عملی میزان واحد:

 رشته تحصیلی:
 بهداشت محیط

کارشناسی  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 پیوستهنا

دانشگاه علوم محل برگزاری: 

ساختمان شماره  ،پزشکی تربت حیدریه
 چهار

 خانم دکتر فروغی مدرس:

 میکروارگانیسم های موجود در فاضالب آشنایی با روش های تشخیص 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 نمونه ب

محیطی جهت آزمایش 
 های میکروبی

 حیطه روانی حرکتی

دانشجو باید بتواند نحوه نمونه برداری از عوامل محیطی  -1
جهت آزمایش های میکروبی رابه طور عملی بیان کندد 
و نمونه میکروبی را با رعایدت ممداا الدوز از  دیر آ  

 بردا ت کند

نمونه برداری  دانشجو باید بتواند عوامل موثر بر کیفیت -2
 میکروبی را در محیط به لورت عملی مجربه کند

روانی 
 حرکتی

 

 پادکست
)ویدیویی و 

، فایل لومی(
پی دی اف، 
power point، 

word ،فیلم ،
عکس، وبینار و 

... 

 دقیقه 240

 رکت در 
بحثهای گروهی، 
انجاا آزمایش و 
نو تن گزارش 

 کار

 آغازین

 

2  
مهیه محیط های کشت، 

 تلف کشتروش های مخ

 حیطه روانی حرکتی

دانشجو باید بتواند ید  محدیط کشدت مشدخ  را بدا  -1
 رعایت ممامی ضوابط مورد نظر مهیه کند

دانشجو باید ی  کشت مناسب با موجه به محیط کشت  -2
 مورد نظر انجاا دهد

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا پیاا ها در 
 سامانه نوید

 پادکست
یویی و )وید
، فایل لومی(

پی دی اف، 
power point، 

word ،فیلم ،
عکس، وبینار و 

 دقیقه 240

 رکت در 
بحثهای گروهی، 
انجاا آزمایش و 
نو تن گزارش 

 کار

 ای یا مکوینیمرحله

 

                                                 
   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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهس اهداف میها بر اساآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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... 

3  
 آزمایش کلیفرمها انجاا 

 )مرحله احتمالی(

 حیطه روانی حرکتی

مدایش دانشجو باید بتواند وسدایل مدورد نیداز جهدت آز -1
 مرحله احتمالی را فراهم کند 

دانشجو باید بتواند مرحله احتمالی مشخی  کلیفرا ها  -2
 را با رعایت ضوابط مورد نظر انجاا دهد

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا پیاا ها در 
 سامانه نوید

 پادکست
)ویدیویی و 

، فایل لومی(
پی دی اف، 
power point، 

word ، ،فیلم
عکس، وبینار و 

... 

 دقیقه 240

 رکت در 
بحثهای گروهی، 
انجاا آزمایش و 
نو تن گزارش 

 کار

 ای یا مکوینیمرحله

 

4  
 آزمایش کلیفرمها انجاا 

 )مرحله ماییدی(

 حیطه روانی حرکتی

دانشجو باید بتواندوسدایل مدورد نیداز جهدت آزمدایش  -1
 مرحله ماییدی را فراهم کند. 

د مرحله ماییدی مشخی  کلیفرا هدا دانشجو باید بتوان -2
 را با رعایت ضوابط مورد نظر انجاا دهد

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا پیاا ها در 
 سامانه نوید

 پادکست
)ویدیویی و 

، فایل لومی(
پی دی اف، 
power point، 

word ،فیلم ،
عکس، وبینار و 

... 

 دقیقه 240

 رکت در 
، وهیبحثهای گر

انجاا مکالیف 
 بارگذاری  ده

 ای یا مکوینیمرحله

 

5  
 آزمایش کلیفرمها انجاا 

 )مکمیلی مرحله اوز(

 حیطه روانی حرکتی

دانشجو باید بتواند وسایل مورد نیاز جهدت آزمدایش  -1
 مکمیلی مرحله اوز را آماده کند.

دانشجو باید بتواند مکمیلی مرحله اوز  را بدا رعایدت  -2
 نجاا دهد ضوابط مورد نظر ا

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا پیاا ها در 
 سامانه نوید

 پادکست
)ویدیویی و 

، فایل لومی(
پی دی اف، 
power point، 

word ،فیلم ،
عکس، وبینار و 

... 

 دقیقه 240

 رکت در 
، بحثهای گروهی
انجاا مکالیف 
 بارگذاری  ده

 ای یا مکوینیمرحله
 

6  
 آزمایش کلیفرمها انجاا 

 )مکمیلی مرحله دوا (

 حیطه روانی حرکتی

دانشجو باید بتواند وسدایل مدورد نیداز جهدت آزمدایش  -1
 مکمیلی مرحله دوا را آماده کند.

دانشجو باید بتواند مکمیلدی مرحلده دوا  را بدا رعایدت  -2

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 
گوها از زبانه گفت

و یا پیاا ها در 

 پادکست
)ویدیویی و 

، فایل لومی(
پی دی اف، 

 دقیقه 240

 رکت در 
، بحثهای گروهی
انجاا مکالیف 
 بارگذاری  ده

 ای یا مکوینیمرحله
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 ،power point سامانه نوید ضوابط مورد نظر انجاا دهد
word ،فیلم ،

عکس، وبینار و 
... 

7  
 آزمایش کلیفرمهاانجاا 

) رنگ آمیزی یا مکمیلی 
 مرحله سوا(  

 یطه روانی حرکتیح

دانشجو باید بتواند اجزای میکروسکوپ را ناا برده و کار  -1
 هر قسمت را موضیح دهد

دانشجو باید بتواند کلیفدرا هدای کشدت داده  دده در  -2
مراحل قبل را بعد از رندگ آمیدزی زیدر میکروسدکوپ 

 مشخی  دهد

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا پیاا ها در 
 سامانه نوید

 پادکست
)ویدیویی و 

، فایل لومی(
پی دی اف، 
power point، 

word ،فیلم ،
عکس، وبینار و 

... 

 دقیقه 240

 رکت در 
، بحثهای گروهی
انجاا مکالیف 
 بارگذاری  ده

 ای یا مکوینیمرحله

 

8  
مست باکتری های انجاا 

 (HPCهترومروفی  )

 حیطه روانی حرکتی

ه کلدونی کدانتر را راه انددازی دانشجو باید بتواند دستگا -1
 کند.

دانشجو باید قادر با دد بدا اسدتفاده از دسدتگاه کلدونی  -2
کانتر باکتری های هترومروف را مشخی  و معداد آن ها 

 را محاسبه کند.

 

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 
از زبانه گفتگوها 
و یا پیاا ها در 
 سامانه نوید

 پادکست
)ویدیویی و 

، فایل لومی(
ی دی اف، پ

power point، 
word ،فیلم ،

عکس، وبینار و 
... 

 دقیقه 240

 رکت در 
، بحثهای گروهی
انجاا مکالیف 
 بارگذاری  ده

 ای یا مکوینیمرحله

 

 امتحان پایان مرا  9

 دانشجو بتواند 
 مسائل مختلف ارائه  ده در طوز مرا را حل نماید. .1
ده هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کر .2

 با د.
 با انگیزه و ا تیاق در امتحان پایان مرا  رکت کند. .3

روانی 
 حرکتی

حل مسئله، 
 انجاا آزمایش

---- 120 
حل مسائل داده  

  ده
 آزمون پایانی

 
 

 عملی خواهند بود. -های روانی حرکتی، در دوران آموزش مجازی به شکل شبهنکته: کلیه حیطه

 
  منابع اصلی درس:

1) wastewater microbiology/ Gabriel Bitton, Wiley- Liss,1999. 
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 1386آزمایش ها ی میکروبی آب و پساب، فدراسیون کنترل آلودگی آب، مترجمان : گیتی امتیازی، زهرا اعتمادی فر، نشر مانی،  (2

 

 نحوه ارزشیابی:
 گردد. یان مرا محاسبه میمانده در امتحان پاباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارز یابی به لورت کتبی که 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 کل نمره %80   آزمون پایان مرا

 کل نمره %20 کوئیز و مکالیف درسی 
 


