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 مقدمه:
نقش میکروارگانیسم ها در چرخه های حیاتی و حفظ حیات از یکسو و مشکالت 

ق اجزای محیطی مانند آب، هوا یانتقال از طرمرتبط با بیماریزایی آنها و 

و خاک از طرف دیگر، اهمیت کنترل و یا کاربرد میکروارگانیسم ها را در 

بهداشت محیط مشخص می سازد. در این درس مباحثی در زمینه آشنایی با 

میکروارگانیسم ها و نحوه رشد و تولید مثل و عوامل موثر بر رشد این 

مربوط به بیماریزایی و مشکالت بهداشتی که ایجاد  ائلسموجودات و همچنین م

در بخش عملی درس نیز دانشجویان با  می نمایند مورد بررسی قرار می گیرد.

روش های نمونه برداری، نگهداری و شناخت و تشخیص میکروارگانیسم های مهم 

 و شاخص محیط زیست آشنا می گردند. 

 

 :شد عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي با
 زيست محیط در مهم هاي میکروارگانیزم و میکروبیولوژي کلیات 

 متابولیکی، اصلی مسیرهاي متابولیکی، نظر از ها میکروارگانیزم بندي طبقه 
 ، سینتیک رشد میکروب هاهوازي بی متابولیسم هوازي، متابولیسم

 فرصت  و مزاحم بیماريزا، باکتريهاي فاضالب )شامل آب و با مرتبط هاي باکتري

 آنها کنترل و شناسايی روشهاي طلب(و

 کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                    بهداشت اوزدانشکده :    

 2 :  تعداد واحد محیط میکروبیولوژی :  نام درس

 عملی -نظری نوع واحد :

 )عملی( 01-01) تئوری(،  01-8، شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   میکروب شناسی عمومی پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری:

 نظام الدین منگلی زاده مسئول برنامه :  

 نظام الدین منگلی زاده  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 نظام الدین منگلی زاده تهیه و تنظیم : 

 10/00/08 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 ،روشهاي فاضالب و آب و با مرتبط ها، جلبک ها و تک ياخته های قارچ ويروسها 
 آنها کنترل و شناسايی

 آب باکتريولوژيک آزمايشهاي و میکروبی شاخصهاي 

 فعال روش لجن فاضالب به بیولوژيکی فرايند فاضالب و تصفیه بر اي مقدمه 

 برکه و چکنده روش صافی به چسبیده رشد بر فاضالب مبتنی بیولوژيکی تصفیه تئوري 
 تثبیت

 استفاده از میکروارگانیسم ها در پاکسازی محیط زيست 

 فاضالب و آب در میکروبی عوامل به مربوط هاي تست تشخیص 

 

 هدف كلي 
 

 زيست محیط در مهم هاي میکروارگانیزم و میکروبیولوژي کلیات

  اهداف اختصاصي 

 در پایان دوره باید بتواند:  دانشجو

 تعریف کند را میکروبیولوژي. 

 دهد توضیح را ها تفاوت و شباهت ها و توضیح را ها اوکاریوت و ها پروکاریوت هاي سلول ساختمان. 

 را شرح  و کسیکوکالیگل ،یغشاء خارج ،یواره سلولید ،یتوپالسمیدستگاه ها و اندام هاي غشاء س از کی هر فیوظا ...

 دهد.

 

 هدف كلي 
 متابولیکی، اصلی مسیرهاي متابولیکی، نظر از ها میکروارگانیزم بندي طبقه

 هوازي، سینتیک رشد میکروب ها بی متابولیسم هوازي، متابولیسم

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند بیان را آن انواع تعریفو را متابولیسم. 

 دهد توضیح را تخمیر و هوازي تنفس فرایندهاي و کاتابولیسم. 

 دهد را توضیح آن با مرتبط واکنشهاي و فتوسنتز فرایند و تشریح را آنابولیسم. 

 نماید تشریح هتروتروفها را فتو و اتوتروفها فتو شامل فتوتروفها بندي طبقه. 

 دهد توضیح را ها ارگانورتوف یا و هتروتروفها شیمیواتوتروفها یا لیتوتروفها شامل شیمیوتروفها بندي طبقه. 

 نماید ترسیم را ناپیوسته کشت محیط در میکروبی رشد. 

 کند تشریح را ها میکروب رشد سنتیک در مهم پارامترهاي. 

 

 

 هدف كلي 
مزاحم و  زا،يماریب هايباکتري شامل) فاضالب و آب با مرتبط هاي باکتري

 و کنترل آنها يیفرصت طلب(و روشهاي شناسا

  اهداف اختصاصي 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 بشناسد را بیماریزا هاي باکتري توسط منتقله هاي بیماري. 

 دهد شرح را ها باکتري توسط بیماري انتقال هاي راه. 

 بشناسد را هاي بیماریزا باکتري توسط منتقله هاي بیماري از پیشگیري هاي راه. 

 دهد شرح را از آن ناشی مشکالت و منگنز و آهن باکتریهاي تکثیر و رشد شرایط. 

 دهد شرح را از آن ناشی مشکالت و سولفوره هاي باکتري تکثیر و رشد شرایط. 

 دهد را شرح آن از ناشی مشکالت و ها اکتینومیست تکثیر و رشد شرایط. 

 

 هدف كلي 



 روشهاي فاضالب و آب و با مرتبط ها، جلبک ها و تک ياخته های قارچ ويروسها،
 آنها کنترل و شناسايی

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بشناسد را میکروسکوپیک جانداران بین در ویروس جایگاه 

 بشناسد را خانگی فاضالب و آب در موجود ویروسهاي. 

 دهد شرح را آن از کنترل و و پیشگیري( استنشاقی و آشامیدن خوردن،)ویرورسی هاي بیماري انتقال نحوه. 

 دهد شرح را فاضالب و آب در ویروسهاي شناسایی روشهاي. 

 دهد توضیح را قارچ سلولی ساختمان. 

 دهد شرح زیست محیط آلودگی تجزیه در ها قارچ نقش مورد در. 

 کند بیان را فاضالب و آب هاي قارچ انواع. 

 دهد فاضالب توضیح و آب هاي قارچ با مرتبط هاي بیماري و مشکالت مورد در. 

 دهد شرح را فاضالب و آب هاي قارچ شناسایی روشهاي. 

 دهد. حیاز جلبکها توض یدر مورد مزاحمتهاي ناش 

 جلبکها را شرح دهد. ییشناسا روشهاي 

 دهد. حیتوض را ییایمیو ش یکیزیهاي کنترل جلبکها اعم از ف روش 

 دهد شرح بیماریزا غیر و بیماریزا ها یاخته تک انواع. 

 دهد شرح را ماالریا و آنتامبا هیستولتیکا کریپتوسپوریدیوم، ژیاردیا، هاي بیماري اپیدمیولوژي 

 بیان نماید را ها تکیاخته از ناشی بیماري کنترل و پیشگیري روش. 

 دهد توضیح فاضالبرا آبو در ها تکیاخته شناسایی روش. 
 

 

 هدف كلي 
 آب باکتريولوژيک آزمايشهاي و میکروبی شاخصهاي

  اهداف اختصاصي 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 کند فیرا تعر شاخص سمیکروارگانیم 

 دینما ستیرا ل شاخص سمیکروارگانیالزم براي انتخاب م ارهايیمع. 

 دهد شرح را مدفوعی هاي کلیفرم و کل هاي کلیفرم. 

 دهد شرح را مدفوعی استرپتوکوك. 

 دهد توضیح یک هر خصوص در و را بیان شاخص هاي میکروارگانیسم عنوان به هوازي بی هاي باکتري انواع. 

 دهد توضیح را فاست اسید هاي ارگانیسم و مخمرها و باکتریوفاژها. 

 دهد توضیح را هتروتروفیک پلیت شمارش. 

 را شرح دهد یهاي کل و مدفوع فرمیکل صیروشهاي تشخ. 

 کند انیرا ب فرمیکل یابیرد جهت عیسر روشهاي. 

 دینما حیرا تشر یهتروتروف تیپل شمارش روش. 

 دهد. حیفاژها را توض یابیرد روشهاي 

 
 هدف كلي 

 فعال روش لجن فاضالب به بیولوژيکی فرايند فاضالب و تصفیه بر اي مقدمه

  اهداف اختصاصي 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 کند بیان را فاضالب انواع تعریف و را فاضالب. 



 دهد شرح را خانگی مشخصات فاضالب ترکیب و. 

 توصیف کند را فعال لجن فرایند 

 دهد شرح را فعال لجن در موجود هاي ارگانیسم. 

 نماید تشریح را فعال لجن توسط ها حذف پاتوژن میزان 

 دهد توضیح را فعال لجن واحدهاي مشکالت بیولوژیکی 

 

 هدف كلي 
 برکه و چکنده روش صافی به چسبیده رشد بر فاضالب مبتنی بیولوژيکی تصفیه تئوري
 تثبیت

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 توصیفکند را چکنده هاي صافی فرایند 

 دهد توضیح را چکنده هاي صافی زیستشناسی. 

 دهد شرح را چکنده صافی در بیوفیلم تشکیل نحوه. 

 ببرد نام را بیوفیلم در موجود هاي ارگانیسم 

 کند. انیرا ب یکیولوژیعوامل ب از کیهر  حذف زانیم 

 دهد. حیچکنده را توض یپاتوژن ها صاف حذف سمیمکان 

 تعریفکند را فاضالب تثبیت هاي برکه. 

 دهد شرح را تثیبت برکه با فاضالب تصفیه مکانیسم. 

 کند تشریح را و تکمیلی هوازي بی اختیاري، هوازي بی هوازي، هاي برکه. 

 دهد شرح را آنها از استفاده شرایط و تثبیت برکه انواع 

 

 
 

 هدف كلي 
 استفاده از میکروارگانیسم ها در پاکسازی محیط زيست

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .بیوتکنولوژي محیط زیست را تعریف نماید 

  را بداند. زیستکاربرد بیوتکنولوژي محیطی در پاکسازي آالینده ها و حفظ محیط 

 .نحوه فعالیت میکروارگانیسم ها در تجزیه آالینده هاي مختلف در محیط زیست را شرح دهد 

 
 هدف كلي 

 فاضالب و آب در میکروبی عوامل به مربوط هاي تست تشخیص

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نماید بیان را فاضالب و آب در معمول بیولوژیکی عوامل سنجش هاي روش. 

 دهد شرح را فاضالب و آب منابع از میکروبی برداري نمونه صحیح شرایط. 

 نظیر شاخص میکروبی عوامل تشخیص هاي تست رایجترین IMVIC  وMPN )را شرح و انجام دهد ) عملی 

 نماید) عملی( اجرا را پرفرژانس درآب کلستریدیوم و فکالیس استرپتوکوکوس شناسائی به مربوط آزمونهاي انجام 

 دهد) عملی( انجام لجن را حجمی شاخص اندکس وتعیین لجن میکروارگانیسمهاي شناسائی آزمون 

 عملی(کند شناسایی را روتیفرها و ها یاخته تک و ،کرمها انگلها تخم ( 

 نماید) عملی( بیان را قارچها انواع مشاهده روش و شناسی قارچ 

http://bsconf.ir/fa/news.php?rid=49


 

 روش آموزش 
 

 ها روش سایر ، پروژه ، علمی پژوهش ، گروهی بحث ، کنفرانس پاسخ و پرسش ، سخنرانی.... 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

   آموزش دهنده 

   :نظام الدین منگلی زاده، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیطاساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
 Introduction to Environmental Microbiology, Raina M. Maier 

 Environmental Microbiology, Second Edition 

 Standard Method for the examination of water and waste water 

 پزشکی علوم دانشگاه انتشارات نیکآئین دکتر میرهندی، دکتر فاضالب، میکروبیولوژی 

 0901 تهران

  حیان انتشارات محمدی، حامد غالمی، میترا فاضالب، و اب بیولوژیمیکرو 

 

  ارزشیابي 

 نحوه ارزشیابی         

 فعالیت در کالس و حضور منظم در آن 

 امتحان کتبی میان نمیسال 

 امتحان کتبی پایان نیمسال 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 بخش نظري به مربوط بارم و ارزشیابی نحوه: 

 %01   حضور منظم در آنفعالیت در کالس و  .0

 % 91 امتحان کتبی میان نمیسال .2

 %01 امتحان کتبی پایان نیمسال .9

 بخش عملی به مربوط بارم و ارزشیابی نحوه: 
 %91 جلسه هر برای گزارشکار تهیه .0

 %21 آزمایشگاه در مشارکت .2

 %01 ترم پایان در عملی بخش امتحان .9

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولی 



 تعداددفعات مجاز غیبت در کالس                 

 کالس در تبلت و همراه تلفن از استفاده عدم  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میکروبیولوژي محیط ) واحد نظري( درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابي

21/22/89 9-21 
 و کلیات میکروبیولوژي

 در مهم هاي میکروارگانیزم

 زیست محیط
دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردي( 

28/22/89 9-21 
 از ها میکروارگانیزم بندي طبقه

 اصلی مسیرهاي متابولیکی، نظر

 متابولیسم هوازي، متابولیکی،

هوازي، سینتیک  بی متابولیسم

 رشد میکروب ها

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )کتبی(

12/22/89 9-21 
 آب و با مرتبط هاي باکتري

 باکتریهاي فاضالب )شامل

 فرصت طلب(و و مزاحم بیماریزا،

 آنها کنترل و شناسایی روشهاي

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

پرسش و ) 

 پاسخ فردي(

ها، جلبک ها و  قارچ ویروسها، 9-21 10/21/89

 آب و با مرتبط تک یاخته هاي

 و شناسایی روشهاي فاضالب و

 آنها کنترل

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

مجازي صورت 

)محتواي 

 الکترونیکی(

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردي(

21/21/89 9-21 
 آزمایشهاي و میکروبی شاخصهاي

 باکتریولوژیک آب
دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردي(

21/21/89 9-21 
 فاضالب و تصفیه بر اي مقدمه

 فاضالب به بیولوژیکی فرایند

 فعال روش لجن
دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )کتبی(

12/21/89 9-21 

فاضالب  بیولوژیکی تصفیه تئوري

روش  به چسبیده رشد بر مبتنی

دکتر نظام الدین  تثبیت برکه و چکنده صافی

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 مجازي

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون شفاهی 

) پرسش و 

 پاسخ فردي

آزمون 

تشریحی 

 )مجازي

22/12/88 9-21 
استفاده از میکروارگانیسم ها در 

 پاکسازي محیط زیست
دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

صورت 

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 دیسف تخته

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

()مجازي  

 جمع بندي مطالب میکروبیولوژي 9-21 10/12/88
دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 مجازي

 ویدیو

 -پروژکتور

وتریکامپ  

آزمون 

تشریحی 

 )مجازي(

 

 

 

 



 

 میکروبیولوژي محیط ) واحد علمي( درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه ارائهتاریخ 
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابي

21/22/89 21-21 

 هاي دستگاه با آشنایی

 و آب میکروبی آزمایشگاه

 فاضالب

 لوازم سازي سترون روشهاي

 آزمایشات در مواد و

 میکروبی

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

28/22/89 21-21 

 آب برداري نمونه روشهاي

 تصفیه از خروجی شیرآب،)

 چشمه، چاه، خانه،

 (فاضالب رودخانه، استخر،

 آزمون براي نگهداري انتقال،

 میکروبیولوژیکی هاي

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

 بار با هاي نمونه سازي رقیق 21-21 12/22/89

 فیلتراسیون باال، میکروبی

 آب هاي نمونه

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

تخته  ت

 – دیسف

 -کماژی

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

10/21/89 21-21 
 کل شمارش آزمایش روش

 HPCمیکروب ها و 

 اختصاصی، کشت )محیط

 و کشت محیط سازي آماده

 آب( نمونه کشت

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

 به ها فرم کلی آزمایش 21-21 21/21/89

 اي لوله چند روشهاي

 (تکمیلی تاییدي، احتمال،)

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

21/21/89 21-21 

 به ها فرم کلی آزمایش

 غشایی صافی روش

 نمونه فیلتراسیون روش)

 مورد فیلترهاي آب، هاي

 کشت روش و استفاده

 (نمونه

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(



12/21/89 
01-01 

 تشخیصی روشآزمایشهاي

 (IMVIC) ها فرم کلی

 اختصاصی، کشت محیط)

 و کشت محیط سازي آماده

 (آب نمونه کشت

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(
 

22/12/88 21-21 
 آزمایش و تشخیص روش

 استرپتوکوکوسفکالیس

 اختصاصی، کشت محیط)

 کشتو محیط سازي آماده

 (آب کشتنمونه

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

10/12/88 21-21 
 آزمایش و تشخیص روش

 پرفرنژنس کلستریدیوم

 اختصاصی، کشت محیط)

 کشتو محیط سازي آماده

 (آب کشتنمونه

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

 قارچ شناسایی و مشاهده 21-21 01/12/88

 و فاضالب در موجود هاي

 زیست محیط

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

 موجود جلبکهاي تشخیص 21-21 12/11/88

 تعیین و فاضالب و آب در

 آنها تنوع و وفور

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

 تشخیص و مشاهده 21-21 20/11/88

 آب در پارامیسیوم روتیفرها،

 فاضالب و

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

11/11/88 21-21 
 ها کرم تشخیص و مشاهده

 فاضالب و آب در الروها و

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

 نتایج تشریح و تفسیر 21-21 11/11/88

میکروبی آزمایش و آب   

 فاضالب

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(



 آزمایشگاهی

 خو آزمایش انجام و تشریح 21-21 10/10/88

 فاضالب به ها میکروب دادن

 فعال لجن تولید و

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده

به  سیتدر

 عملی

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

 آزمون شفاهی

)  و عملی

پرسش و پاسخ 

 فردي(

21/10/88 21-21 
 امتحان میانترم

دکتر نظام الدین 

 منگلی زاده
-1  

 دیتخته سف

 -کماژی –

 ویدیو

 -پروژکتور

-وتریکامپ  

وسایل 

 آزمایشگاهی

آزمون پرسش 

 -و پاسخ 

 عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


