
 بسوِ تعبلی

 داًشگبُ علَم پسشکی کرهبًشبُ

 داًشکذُ بْذاشت

 گرٍُ آهَزشی هٌْذسی بْذاشت هحیظ
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 2تؼذاد ٍاحذ )یا سْن استاد اس ٍاحذ(:  کارضٌاسی هٌْذسی تْذاضت هحیظ سَمتزم  هقغغ:

 ػولی-ًَع درس: ًظزی جلسِ( 20ساػت ) 05هذت سهاى ارائِ درس: 

 98-99 دٍمًیوسال :    8-31 ساػتضٌثِ ّا سهاى ارائِ درس:            رٍس: 

 ًذارد پیشٌیبز:

 دکتز َّضیار حسیٌی هدرس:

 هدف کلی درس:
هشاحن ّستٌذ ٍ آًْایی کِ آضٌایی تا تقسین تٌذی هیکزٍارگاًیسن ّاب هَحَد در آب ٍ فاضالب، آًْایی کِ اس ًظز تاسیسات تْذاضتی 

 ػَاهل فؼال تجشیِ تیَلَصیکی هی تاضٌذ ٍ ّوچٌیي آضٌایی تا رضذ تاکتزیایی ٍ ػَاهل هَثز تز رضذ هی تاضذ.

 اهداف ویژه :
 در پایاى ایي دٍرُ اًتظار هی رٍد فزاگیز تا هفاّین سیز آضٌایی ٍ ضٌاخت پیذا ًوایذ:

 ٌذی سلَل، سیست ضٌاسی سلَل ّا، ساختار ٍ عثقِ ت -3

 تقسین تٌذی هیکزٍارگاًیسن ّا، رضذ تاکتزیایی ٍ ػَاهل هَثز تز رضذ -2

 قارچ ّا یزٍس ّا ٍهیکزٍارگاًیسن ّا ٍ پاتَصى ّای هَجَد در آب ٍ فاضالب: تاکتزیْا ٍ -1

 هیکزٍارگاًیسن ّا ٍ پاتَصى ّای هَجَد در آب ٍ فاضالب: جلثک ّا، پاراسیت ّا ٍ تک یاختِ ّا -4

 گَگزدچزخِ ّای هیکزٍتیَلَصی کزتي،  -0

 چزخِ ّای هیکزٍتیَلَصی ًیتزٍصى ٍ فسفز -6

 ضاخص ّای هیکزٍتیَلَصی آب ٍ پساب -7

 هیکزٍتیَلَصی لجي فؼال -8

 هیکزٍتیَلَصی هطکالت هزتَط تِ لجي فؼال ًظیز هطکالت تِ ًطیٌی لجي ٍ کف ّای تَلیذ ضذُ -9

 تست ّای تطخیص ػَاهل هیکزٍتی در آب ٍ فاضالب -35

 

 

 سلَل، زیست شٌبسی سلَل ّب، سبختبر ٍ عبقِ بٌذی :تب سوم اول جلسه

  داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 تؼزیف هیکزٍتیَلَصی هحیغی را تیاى ًوایذ. -3

 سیست ضٌاسی سلَل را تیاى کٌذ. -2

 دستِ تٌذی سلَلْا را تیاى ًوایذ. -1

 ساختار سلَلی ٍ ٍظایف اًذاهک ّای داخل سلَلی را تطزیح کٌذ. -4

 

 رشذ بر هَثر عَاهل ٍ ببکتریبیی رشذ ّب، هیکرٍارگبًیسن بٌذی تقسین :چهبرم جلسه

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. عثقِ تٌذی هیکزٍارگاًسین ّا را تزاساس هٌثغ اًزصی ٍ هٌثغ کزتي -3

 را تیاى ًوایذ. هیکزٍارگاًیسن ّای ّتزٍتزٍف ٍ ارگاًَتزٍف -2



 را تیاى ًوایذ. َّاسی َّاسی ٍ اًَکسیک هفاّین تیَلَصیکی ًظیز رضذ تاکتزیایی تی -1

 هزاحل رضذ هیکزٍتی را تطزیح کٌذ -4

 ػَاهل ٍ استزس ّای هَثز تز رضذ تاکتزیایی را تیاى ًوایذ. -0

 

 ّب قبرچ ٍ ٍیرٍس ّب ببکتریْب: فبضالة ٍ آة در هَجَد ّبی پبتَشى ٍ ّب هیکرٍارگبًیسن :پنجنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. تیواری ّای هٌتقلِ اس آب ٍ فاضالبپاتَصى ّا ٍ  -3

 .تطزیح ًوایذ تاکتزیْای آّي ٍ هٌگٌش ٍ هطکالت هزتَعِ را -2

 .پاتَصى ّای ٍیزٍسی ٍ تک یاختِ ایی ضایغ در آب ٍ فاضالب را تَصیف کٌذ -1

 راُ ّای کٌتزل پاتَصى ّای را تطزیح ًوایذ. -4

 

 ّب یبختِ تک ٍ ّب پبرازیت ّب، جلبک: فبضالة ٍ آة در هَجَد ّبی پبتَشى ٍ ّب هیکرٍارگبًیسن :ششنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. هطکالت تْذاضتی ٍ تاسیساتی ًاضی اس رضذ ػَاهل جلثکی -3

 را تیاى ًوایذ. هْوتزیي گًَِ ّای پاراسیتی ٍ تک یاختِ ایی هَجَد در آب ّای آلَدُ ٍ فاضالب -2

 را تیاى ًوایذ. ًحَُ کٌتزل جلثک در هٌاتغ آب -1

 جلثک ّای ایجاد کٌٌذُ عؼن ٍ تَ را تطزیح کٌذ. -4

 

 گَگرد کربي، هیکرٍبیَلَشی ّبی چرخِ :هفتنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. ضزٍرت ٍ اّویت چزخِ ّای تیَلَصیکی کزتي ٍ گَگزد در هحیظ -3

 را تیاى ًوایذ. هیکزٍارگاًیسن ّای دخیل در چزخِ کزتي -2

 .ًوایذ تیاى را گَگزد چزخِ در دخیل ّای هیکزٍارگاًیسن -1

 ًقص چزخِ ّای حیاتی کزیي ٍ گَگزد را در هحیظ تطزیح کٌذ. -4

 

 فسفر ٍ ًیترٍشى هیکرٍبیَلَشی ّبی چرخِ :نهشتجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 .ًوایذ تیاى را هحیظ فسفز در ٍ ًیتزٍصى تیَلَصیکی ّای چزخِ اّویت ٍ ضزٍرت -3

 .کذاهٌذ فسفز ٍ ًیتزٍصى فزایٌذ ّای ٍ ٍاکٌص هَجَد در چزخِ ّای -2

 .ضزٍرت ٍ جایگاُ حذف فسفز تیَلَصیکی را تطزیح کٌذ -1

 ٍ هیکزٍتیَلَصی آًْا را تَصیف ًوایذ.ًیتزیفیکاسیَى ٍ دی ًیتزیفیکاسیَى  -4

 هْوتزیي اًَاع تاکتزیْای ًیتزیفایز ٍ اًَاع دیگز فزایٌذ ّای حذف ًیتزٍصى کذاهٌذ. -0

 ایگاُ چزخِ ّای هیکزٍتی در تصفیِ آب ٍ فاضالب را تطزیح کٌذ.ج -6

 

 پسبة ٍ آة هیکرٍبیَلَشی ّبی شبخص :نهنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. هؼیارّا اًتخاب یک ضاخص تیَلَصیکی هٌاسة -3

 را تیاى ًوایذ. ضاخص ّای هَجَد تزای آب ٍ پساب -2

 .تطزیح کٌذرا  دستِ ّا ٍ اًَاع تاکتزیْای ضاخص -1

 سایز ضاخص ّا ًظیز ضاخص ّای آًشیوی ٍ ضیویایی را تَضیح دّذ. -4

 



 هیکرٍبیَلَشی لجي فعبل :دهنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. هفاّین ٍ اصالحات هزتَط تِ لجي فؼال ًظیز سهاى هاًذ ّیذرٍلیکی ٍ سلَلی -3

 .کٌذ هیگزٍاگاًسین ّای هَثز در لجي فؼال را تطزیح -2

 هْوتزیي فزایٌذّا ٍ ٍاکٌص ّای تیَلَصیکی هَثز در لجي فؼال را تَضیح دّذ. -1

 را تیاى ًوایذ. ًحَُ جذاساسی هَاد هغذی ٍ تزکیثات هؼذًی تَسظ فزایٌذ لجي فؼال -4

 

 شذُ تَلیذ ّبی کف ٍ لجي ًشیٌی تِ هشکالت ًظیر فعبل لجي بِ هربَط هشکالت هیکرٍبیَلَشی :یبزدهنجلسه 

 تایستی قادر تاضذ:داًطجَ 

 را تیاى ًوایذ. هیکزٍتی هْوتزیي هطکالت ًاضی اس فؼالیت -3

 هفَْم تاال آهذى لجي ٍ ٍرم کزدى لجي را تطزیح کٌذ -2

 ػَاهل ٍ ضزایظ هَجَد تزای ایجاد کف در لجي فؼال را تیاى ًوایذ. -1

 هْوتزیي ضاخص ّای ایجاد کٌٌذُ هطکالت لجي فؼال را تطزیح کٌذ. -4

 لختِ ّای ًَک سَسًی را ضزح دّذ. ػَاهل ایجاد کٌٌذُ -0

 

 فبضالة ٍ آة در هیکرٍبی عَاهل تشخیص ّبی تست :به صورت هوزهبى بب درس تئوری تب هفدهن اولجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. رٍش ّای سٌجص ػَاهل تیَلَصیکی هؼوَل در آب ٍ فاضالب -3

 .ٍ فاضالب را ضزح دّذ ضزایظ صحیح ًوًَِ تزداری هیکزٍتی اس هٌاتغ آب -2

 را ضزح ٍ اًجام دّذ)ػولی(. imvic ،MPN ٍ MFرایجتزیي تست ّای تطخیص ػَاهل هیکزٍتی ضاخص ًظیز  -1

 را اجزا ًوایذ )ػولی(. درآب پزفزصاًس کلستزیذیَم ٍ فکالیس استزپتَکَکَس ضٌاسائی تِ هزتَط آسهًَْای اًجام -4

 را اًجام دّذ)ػولی(. (SVI)لجي حجوی ضاخص اًذکس ٍتؼییي لجي هیکزٍارگاًیسوْای ضٌاسائی آسهَى -0

 را ضٌاسایی کٌذ)ػولی(. رٍتیفزّا ٍ ّا یاختِ تک ٍ ،کزهْا اًگلْا تخن -6

 را تیاى ًوایذ)ػولی(. قارچْا اًَاع هطاّذُرٍش  ٍ ضٌاسی قارچ -7

 

 جلسِ ّیجذّن: اهتحاى ًْایی

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 تَسؼِ هٌاتغ آب را حل ًوایذ.پزسص ّا ٍ هسائل هزتَط تِ هذیزیت  -3

 

 روش تدریس )آهوزش(:
 سخٌزاًی  -3

 سخٌزاًی تا پاٍرپَیٌت -2

  آسهایطگاُتجزتی حضَر در  -1

 وظبیف و تکبلیف دانشجو:
 حضَر تِ هَقغ در جلسات -3

 ضزکت در تحث ّای هزتَعِ -2

 اًجام پزٍصُ ٍ تکلیف درسی -1

 آسهَى هیاى تزم -4

 ارائِ پزٍصُ -0

 نحوه ارزیببی دانشجو:
 %45اهتحاى کتثی  -3



 %15ضفاّی  اهتحاى -2

 %25 گشارضکارارائِ  -1

 %35فؼالیت کالسی  -4

 

 

 تاریخ سْن ًوزُ اس کل )%( رٍش آسهَى 

 نّفتجلسِ  - کتثی هیاى تزم

 جلسِ ّجذّن 45 کتثی پایاى تزم

آسهَى ضفاّی ٍ کار در  ضفاّی

 آصهایطگاُ

15  

  25 تْیِ گشارش گشارضکار

ٍ حضَر در  پزسص ٍ پاسخ فؼالیت کالسی

 کالس

35  

 

 

 هنببع آهوزشی:
 

 Wastewater Microbiology; G. Bitton ..3rd Ed. by John Wiley & Sons, 2005. 
  Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater; AWWA,APHA,WPCF..2003  20th 

Edition Printed in USA. 

 Environmental Microbiology; Rain M,Maier, Jan L;; Academic press,2000. 

 Environmenal Microbiology ;Ralph Mitchell; Wilely-liss, 1993. 
 Wastewater Engineeing ; Tchobanoglous: G.Franklin, L.pepper charless Gebra,; Academic 
press,2000 
 Environmental Engineering/ Salvato. AFifthed. ,Wiley ,2003. 

  Wastewater Engineering-Treatment and Reuses/Metcalf & Eddy,4th ed.McGraw-Hill; 2003. 

 :فصلْاهثل سز تا هزتثظ کتاب تاسار در هَجَد ضذُ تزجوِ فارسی کتة سایز

 هحوذی حاهذ غالهی هیتزا فاضالب ٍ آب هیکزٍتیَلَصی -3

 کٌذی قلی تذلیاًس گاگیک دکتز فاضالب ٍ آب کارتزدی هیکزٍتیَلَصی -2

 اهتیاسی گیتی دکتز پساب ٍ آب هیکزٍتی ّای آسهایص -1

 ... سادُ ًثی راهیي تزجوِ اٍل جلذ آب کیفیت ّای رٌّوَد -4

 قارچْا ضوارش ٍ ضٌاسایی – آب 0868 ایزاى هلی استاًذارد -0
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