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مقدمه
را  زنده  موجودات  از  وسیعی  طیف  و  هستند  قارچ ها  و  ویروس ها  باکتری ها،  شامل  عمدتًا  میکروب ها، 

تشکیل می دهند، با تأکید بر این تعریف، این کتاب برای هنرجویان رشتۀ امور دامی در هنرستان های کشاورزی 

و  قارچ هاست  و  ویروس ها  باکتری ها،  میکروبیولوژی،  آزمایشگاه  بخش  چهار  دارای  کتاب  است.  گردیده  تألیف 

کتاب راهنمای آن نیز برهمین اساس نگارش شده است. در کتاب راهنمای معلم سعی بر  این بوده که ضمن رفع 

نقایص کتاب درسی، به توضیح و تشریح بیشتر مضامین آن پرداخته شود و موضوعات کتاب از سطحی باالتر برای 

هنرآموزان ارجمند توضیح داده شود و همینطور در اغلب موارد با آوردن عکس ها و توضیحات بیشتر ، به اقناع 

هنرآموزان و رفع معضالت کتاب درسی پرداخته شده است.

سعی شده است کتاب حاضر از پیوستگی و روانی ویژه ای برخوردار گردد، به طوری که هنرآموز را قادر سازد 

تا محتوای آن را به آسانی تدریس نماید. 

میکروبیولوژی علمی آزمایشگاهی است، از این رو الزم است بخش وسیعی از اوقات آموزش این درس در 

آزمایشگاه سپری شود. حجم کم کتاب درسی نیز حکایت از این دارد.

افزایش سطح علمی کتاب  یعنی  نیاز اساسی هنر آموزان؛  این  به  باید  راهنمای هنرآموز میکروبیولوژی 

و رفع نقایص آن، پاسخی در خور بدهد که امیدواریم در این امر موفق شده باشد. توصیۀ نویسندگان کتاب به 

مدرسین و هنرآموزان ارجمند آن است که با مطالعۀ فصل به فصل کتاب حاضر و پس از رفع نقایص کتاب درسی 

به تدریس آن اهتمام ورزند.
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