
 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده بهداشت

 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

 طرح درس

 پیشرفته میکروبیولوژی: نام درس

مهندسی بهداشت  ( ناپیوستهPh.Dاول دکتری تخصصی )ترم مقطع: 

 محیط

 واحد نظری 2اد واحد )یا سهم استاد از واحد(: تعد

 واحد( 1)سهم هر استاد  درس مشترک

 نوع درس: نظری جلسه( 11ساعت ) 43مدت زمان ارائه درس: 

 1311-311 اولنیمسال :         11- 12شنبه           ساعت:مان ارائه درس:            روز: ز

 ندارد پیشنیاز: 

 دکتر علی الماسی مدرس:

 هدف کلی درس:
 در و نموده کسب را کافی رتامه و شناخت محیط بیولوژی میکرو پیشرفته های جنبه خصوص در بتواند باید درس این پایان در دانشجو

 :نماید نظر اظهار متخصص یک عنوان به زیر های زمینه

 

 (زا بیماری لعوام کنترل بر تاکید با)فاضالب  و آب میکروبیولوژی •

 (یی و جنبه های کاربردیزا بیماری) غذایی مواد و آب میکروبیولوژی •

 (زیستی های فرآیند و تصفیه) آب، پساب، حاک و هوا از ها یندهآاال حذف در ها میکروارگانیسم کاربرد  •

 روش های جدید در تشخیص میکروارگانیسم ها بخصوص میکروارگانیسم های شاخص در آب و فاضالب  •

 Tests)   (Bioassay زیستی سنجش در ها میکروارگانیسم از استفاده • 

 

 : مطالبرئوس 
 در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر با مفاهیم زیر آشنایی و شناخت پیدا نماید:

مروری بر مباحث میکروبیولوژی )میکروارگانیسم ها، طبقه بندی، ساختمان، سوخت و ساز سلولی، متابولیسم، آنزیم های  -1

 کلیدی، بیوسنتز، جذب مواد غذایی و واکنش های چرخه ایی(

بر بیولوژی و ژنتیک سلولی، ابزارهای مشاهده، ترکیب شیمیایی سلول، المانهای ژنتیک، جهش و تغییر ژنتیک و مقدمه ای  -2

 طبقه بندی

 بررسی میکروارگانیسم ها در محیط های مختلف )خاک، آب و هوا( و برهم کنش آنها بر یکدیگر -4

و فرآوری آنها، تکنیک های میکروسکپی، روش  تشخیص و تعیین میکروارگانیسم ها در محیط )جمع آوری نمونه های محیطی -3

های کشت، روش های فیزیولوژکی، روش های ایمونو لوژی، روش های نوکلئیک اسید، روش های بیوشیمیایی و مولکولی، 

 روش های جدید برای تشخیص میکروارگانیسم های شاخص در آب و فاضالب(

 هوا، غذا و پساب( ، خاک،های شاخص در محیط های مختلف )آب میکروارگانسیم -5

و سرنوشت میکروبهای بیماری زای انسانی در محیط های مختلف )آب ،  نقش میکروارگانیسم ها در بیماریزایی، راه های انتقال -6

 خاک، هوا، غذا و پساب( و ارزیابی ریسک میکروبی برای پاتوژن های محیطی

 کنترل(وریسم )میکروارگانیسم های مهم، ویژگیها، تشخیص، اثرات و ربیوت -1

تجزیه و اصالح زیستی آالینده های آلی و فلزات و مواد رادیواکتیو )تجزیه میکروبی ترکیبات تک کربنه[ تجزیه میکروبی  -8

و سایر آالینده های مهم و دیرتجزیه  PCBsهیدروکربونهای  آلیفاتیک و حلقوی، متابولیسم میکروبی در اکسین ها فورانها؛ 

سم ها، استخراج توسط یینده های آلی، جذب و استحاله فلزات سمی توسط میکروارگانشونده، میکروارگانیسم ها و آال

 ، استحاله میکروبی رادیونوکلئید ها در محیط(biodrainage( و زهکشی زیستی )bioleachingسم ها )یمیگروارگان



 (و انوکسیک میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضالب های شهری و صنعتی )سیستم های هوازی، بیهوازی، اکسیک -9

 بیوفیلم و تثبیت سلولی در سیستم های مختلف -11

( و سلول های سوخت میکروبی در کنترل و bioelectrochemicalاستفاده از میکروبها در روش های الکتروشیمیایی ) -11

 حذف آالینده ها و استراتژی های تصفیه با انرژی کم

 ( در پایش های محیطیbiosensorsکاربرد حسگرهای زیستی ) -12

 مون سمیت با استفاده از میکروارگانیسم ها و روش های تجزیه و تحلیل و استفاده از نتایجآز -14

 خوردگی میکروبی و روش های کنترل -13
 

 میکروبیولوژی مباحث بر مروری و مفاهیم درس، سرفصل ارائه :02/20/22شنبه  جلسه اول

 دانشجو بایستی قادر باشد: 

 را بیان نماید. سلولی ساز و سوخت ساختمان، بندی، طبقه ها، کروارگانیسمانواع می -1

 بیان نماید.  را بیوسنتزو  کلیدی های آنزیم ،های میکروبی متابولیسم -2

 را شرح دهد ایی چرخه های واکنش و در سلول میکروبی غذایی مواد جذب نحوه -4

 

 بعد از ظهر( 2تا  01، )ساعت بیولوژی و ژنتیک :02/20/22 و سوم جلسه دوم

 قادر باشد: دانشجو بایستی

 را بیان نماید. سلولی ژنتیک و بیولوژی -1

 را بیان نماید. سلول شیمیایی ترکیب و تشخیص و مشاهده ابزارهای -2

 را تشریح کند ژنتیک تغییر و جهش ژنتیک، المانهای -4

 

 ی محیطیها میکروارگانیسم :20/22/22 چهارمجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید.( هوا و آب خاک،) مختلف های محیط در ی موجودها میکروارگانیسم -1

 را بیان نماید. رقابت بین باکتریها و برهمکنش های آنها برهم -2

 نقش میکروارگانیسم ها در محیط های مختلف را توضیح دهد -4

 

 بعد از ظهر( 2تا  01)ساعت  محیط در ها میکروارگانیسم تعیین و تشخیص :02/22/22 و ششم پنجمجلسه 

 بایستی قادر باشد:دانشجو 

 را بیان نماید. آنها فرآوری و حیطییکروبی مم های نمونه آوری جمع -1

 را بیان نماید. میکروبی کشت های روش و میکروسکپی های تکنیک -2

 .کندرا بیان  تشخیص اسید نوکلئیک های روش و لوژی ایمونو های روش فیزیولوژکی، های روش -4

 میکروارگانیسم ها را تشریح کند. تشخیص مولکولی و بیوشیمیایی های روش -3

 را شرح دهد فاضالب و آب در شاخص های میکروارگانیسم تشخیص برای جدید های روش -5

 

 نقش بیماری زایی میکروارگانیسم ها :02/22/22 هفتمجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. انتقال های راه و بیماریزایی در ها میکروارگانیسم نقش -1

 را بیان نماید. پساب و غذا هوا، خاک، آب،نظیر  مختلف های محیط در انسانی زای بیماری میکروبهای سرنوشت -2

 .را بیان نمایدمحیطی  های پاتوژن برای میکروبی ریسک ارزیابینحوه  -4

 

 



 بیوتروریسم :02/22/22 تمهشجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 د.تشریح کنرا  تاریخچه و انواع سالح های بیولوژیک -1

 را توضیح دهد. مهم های میکروارگانیسمو   بیوتوریسم -2

 را بیان نماید.حمله بیولوژیکی  تشخیص و روشهای ویژگیها -4

 را بیان نماید.ی بیوتروریسم کنترل روش های و اثرات -3

 

  نقش میکروارگانیسم ها در تجزیه مواد :20/20/22 نهمجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

را بیان   محیط در کربنه( تک ترکیبات میکروبی تجزیه) رادیواکتیو مواد و فلزات و آلی های آالینده زیستی اصالح و تجزیه -1

 نماید.

 مهم های آالینده سایر و PCBs فورانها؛ ها اکسین در میکروبی متابولیسم حلقوی، و آلیفاتیک هیدروکربونهای میکروبی تجزیه -2

 را بیان نماید. شونده، دیرتجزیه و

 زیستی زهکشی و( bioleaching) ها میگروارگانیسم توسط استخراج ها، میکروارگانیسم توسط سمی فلزات استحاله و جذب -4

(biodrainage)، را توضیح دهد. ها رادیونوکلئید میکروبی استحاله 

 

 بعد از ظهر( 2تا  01، )ساعت فرایندهای هوازی، بی هوازی و انوکسیک :20/20/22و یازدهم دهمجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 بیان نماید.را   صنعتی و شهری های فاضالب تصفیه در ها میکروارگانیسمنقش  -1

 .شرح دهد را انوکسیک و اکسیک بیهوازی، هوازی، های سیستمانواع  -2

 را تشریح کند انوکسیک و اکسیک بیهوازی، هوازی، مکانسیم های موثر و شرایط مناسب برای انواع سیستم های -4

 

  بیوفیلم : 01/20/22 دهمدوازجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 نماید. بیانرا  مختلف های سیستم در سلولی تثبیت و بیوفیلم -1

 اندازه گیری و تعیین ویژگی های بیوفیلم را توضیح دهد. -2

 مراحل توسعه بیوفیلم را تشریح کند. -4

 

  سیستم های بازیابی انرژی و مواد :00/20/22 دهمسیزجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. میکروبها کاربردهای نوین -1

 در میکروبی سوخت های سلول و( bioelectrochemical) الکتروشیمیاییسازو کار و نحوه ره اندازی سیستم های بیو -2

 را توضیح دهد. ها آالینده حذف و کنترل

 را تشریح کند.کم  انرژی با تصفیه های استراتژی -4

 

  بایوسنسور :02/20/22 دهمچهارجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. محیطی های پایش در( biosensors) زیستی حسگرهای کاربرد -1

 را توضیح دهد.نحوه ساخت و سازو کار بیوسنسور ها  -2

 را تشریح کند. بیومانیتورینگ و بیواندیکاتورهای محیطی -4

 سنجش نسبت به انواع روش های شیمیایی را بیان کند. علل ترغیب استفاده از سیستم های زیستی -3



 

  آزمون سمیت :20/22/22 همپانزدجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 نماید. بیانرا  سمیت و مکانیسم های آن بر میکروارگانسیم ها -1

 را توضیح دهد. رایجترین آزمون های سمیت در نمونه های محیطی -2

 را تشریح کند. آنها تحلیل و تجزیه های روش و ها میکروارگانیسم از استفاده با سمیت آزمون -4

 

  خوردگی بیولوژیکی :00/22/22 دهمشانزجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 نماید. بیانرا  عوامل میکروبی رایج در خوردگی مواد -1

 را توضیح دهد. روش های کنترل خوردگی -2

 
 

 

 روش تدریس )آموزش(:
 سخنرانی  -1

 پاورپوینتسخنرانی با  -2

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضور به موقع در جلسات -1

 شرکت در بحث های مربوطه -2

 تهیه مقاله -4

 ارائه پروژه -3

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 %81امتحان کتبی  -1

 %11 بحث -2

 %11 تهیه مقاله -4

 

 

 تاریخ سهم نمره از کل )%( روش آزمون 

 جلسه هفدهم 81 کتبی پایان ترم

  11 سخنرانی بحث و فعالیت کالسی

  11 کتبی تهیه مقاله

 

 

 منابع آموزشی:
 



 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدیرگروه:                       نام و امضای مسئول علی الماسی  نام و امضای مدرس:  

 

                                      تاریخ ارسال:                     تاریخ ارسال:                                     22/10/11تاریخ تحویل:    

  

 سالم

با توجه به پیشنهاد شما، موارد مشخص شده درس میکروب با رنگ قرمز، از ابتدای ترم، تدریس 

 (  علی الماسی0011 آبانهفته اول با امتحان میان ترم هفته دوم  8می نمایم ) 


