
به نام خـداوند جـان آفـرین

یرانادانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
میکرب شناسی–کارشناسی ارشد حصیلی:تيرشتهو مقطع 

واحد2:تعداد واحدساختمان و فیزیولوژي میکروارگانیسم هانام درس: 
-یش نیاز:پظريند:نوع واح

گروه میکرب شناسیمکان برگزاري:10- 12:ساعتشنبهیک:زمان برگزاري کالس: روز
مسئول درس:نفر10تعداد دانشجویان:

يرکالنتریدکترم-، دکتر درباندکتر طالبیدکتر ایراجیان،درسین (به ترتیب حروف الفبا):م
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

دانشجویان در زمینه فیزیولوژي میکروارگانیسم ها بـا تاکیـد بـر سـلولهاي     رس به منظور آشنایی این د
عی از ساختمان سلولی و فیزیولـوژي، متابولیسـم و   راحی شده و دانشجو باید اطالعات جامپروکاریوت ط

بیوسنتز فراگیرد.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
رگانیسم ها، جایگاه، ساختمان، تولید انرژي و مکانیسم مـوثر  ارتقا دانش دانشجو در زمینه حیات میکروا

در بقا میکروارگانیسمها

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیف بینابینیاهدادهد.
در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:

را توضیح دهد.مباحث اولیه و مقدماتی بیوسنتز و فیزیولوژي.1
را شرح دهد.ساختمان و بیوسنتز اجزاي سلولی پروکاریوتها.2
را توضیح دهد.یزیولوژي باکتریهاف.3
را نام برده و تحلیل کند. در باکتریهاي مختلفانواع روش هاي متابولیسم.4
را توضیح دهد.نقش باکتریها در محیط زیست.5
را توضیح دهد.نحوه کاربرد و استفاده از متابولیسم باکتریها در صنعت.6

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخدهسخنرانی برنامه ریزي شسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
داده شده دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
و ارائه سخنرانی مازاد بر ، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرسدروس

سرفصل درس مربوطه می باشد.

وسایل کمک آموزشی:   
وژکتور اسالیدپرخته و گچتوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمنمرهدرصد25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-
چاپی

1. Molecular Medical Microbiology (Max sussman). Academic press, Latest
edition.

2. Molecular cell Biology (Lodish), W.H. Freeman & company. Latest edition.
3. Bacterial Physiology and Metabolism, Cambridge University press, Latest

edition.

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

ــاریف میکــروب شناســی 1 ــدي  –تع ــه بن ــاه میکروبشناســی درطبق جایگ
جایگاه میکروارگانیسم ها درطبیعت -موجودات زنده   

يرکالنتریدکترم

روش طبقه بندي باکتریها و کاربرد آن –تاریخچه میکروبشناسی 2
فنوتیپی )–(ژنوتیپی 

ينتررکالیدکترم

دکتر ایراجیان سیتوپالسم ومحتویات آن - ساختمان تشریحی باکتریها 3
غشاء سیتوپالسمی و نقش آن درحیات باکتریها4

انتقال الکترون )–(انتقال مواد 
دکتر ایراجیان 

يرکالنتریدکترمسیستمهاي ترشحی در باکتریها5
دکتر ایراجیانیی)دیواره سلولی باکتریها (اهمیت ساختمان شیمیا6
–دیواره سلولی باکتریها (ساختمان ویژه در باکتریها (مایکوباکتریونها 7

pili اهمیت )–انواع –(ساختمانL.formes

دکتر ایراجیان

نقش سیستم –مکانیسم هاي حرکت درباکتریها –تاژك (ساختمان 8
تریهاهاي حساس درباکتریها ) کپسول وبیوفیلم و نقش آن درحیات باک

دکتر ایراجیان

کنترل –sporalation -Germination–اسپور (ساختمان 9
ژنتیکی )

يرکالنتریدکترم

دکتر  دربانفیزیولوژي رشد ، حیات و مرگ و قوانین مربوط به آنها10
دکتر  دربان  فیزیولوژي رشد ، حیات و مرگ و قوانین مربوط به آنها 11
دکتر  دربان  ایط مختلفرشد باکتریها درشر12
دکتر طالبیاکولوژي باکتري ها 13
یرکالنتریدکترم)vital energyروند تولید انرژي در باکتري ها(14
یرکالنتریدکترمتنفس و تخمیر مکانیسمها و استفاده در تشخیص باکتریها 15


