
دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :عنوان درس : تاریخچه و مقدمه میکرب شناسیشناسی میکرب:(بلوك)نام درس
95- 94دومنیمسال :

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : رضوينام مدرس : دکتر 1شماره جلسه : 
انواع میکروسکوپ ها و روش هاي مطالعه باکتریها،طبقه بندي باکتریها،تاریخچهمه، مقداصول بیولوژي میکروبها، آشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی: 
.یدمیکروارگانیسم را تعریف نما-
ید.قه بندي موجودات زنده را ذکر نماجایگاه باکتریها در طب-
.  یدذکر نمارا تفاوت عمده یوکاریوت و باکتریهاسه -
.  دکتري شناسی در پزشکی را توضیح دهاهمیت با-
د.روبشناسی را بطور مختصر توضیح دهتاریخچه میک-
انواع مورفولوژي و آرایش باکتریها در زیر میکروسکوپ را شرح دهد.-
د.ها را در باکتري شناسی توضیح دهانواع میکروسکوپ ها و کاربردآن-
.را ترسیم نمایدي گرم مثبت و منفیباکتریهاکلیساختمان -

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

تعریف میکروارگانیسم جایگاه باکتریها در طبقه بندي موجودات زنده30
بندي میکروارگانیسم هاطبقه 

تفاوت یوکاریوت و باکتریها

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

نقش باکتریها در ایجاد بیماري عفونی و واگیرداراهمیت باکتري شناسی در پزشکی10
نقش باکتریها در بهداشت

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه آشنائی با دانشمندان و کاشفین در باکتري شناسیتاریخچه باکتري شناسی 10
گیري

میکروسکوپ و ویژگی آنآشنائی با انواع میکروسکوپ ها و کاربردآن در باکتري شناسی20
انواع میکروسکوپ هاي نوري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري



رنگ آمیزي گرم
انواع میکروسکوپ هاي الکترونی

طبقه بندي کلی باکتریهابر اساس شکلطبقه بندي باکتریها از نظر مورفولوژي10
طبقه بندي کلی باکتریهابر اساس آرایش سلولی

سخنرانی، طرح پرسش، بارش افکار، 
مباحثه و نتیجه گیري

ساختمان دقیق یک باکتري ساختمان باکتریها25
اجزاي ساختمانی باکتري 

ماده ژنتیکی در باکتریها
نقش ریبوزوم و گرانول ها در باکتري

ساختمان غشاء سیتوپالمی

سخنرانی، طرح پرسش، بارش افکار، 
تیجه گیريمباحثه و ن

.Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Edمنابع :
Ed.th. P. Murray. 76Medical Microbiology. 201

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد):تراکمی- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

چهارمترم :پزشکیمقطع :ساختمان تشریحی باکتریهاعنوان درس :شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
95-94دومنیمسال :

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه :رضويدکتر نام مدرس :2شماره جلسه :
ساختمان دقیق باکتریهاآشنایی دانشجو با هدف کلی :

:اهداف اختصاصی
اجزاء داخل سیتوپالسم باکتریها را نام ببرد.-
دهد.کروموزوم باکتریها را توضیح -
ساختمان غشاء سیتوپالسمی باکتریها را توضیح دهد.-
ذکر نمایدعملکرد غشاء سیتوپالسمی باکتریها را3-
در باکتریها را با ذکرمثالی بیان کند.و غیر فعالانواع انتقال فعال-
عملکرد دیواره سلولی را نام ببرد.3-
اجزاءپپتیدو گلیکان را نام ببرد.-
اي گرم منفی و مثبت را توضیح دهد.تفاوت دیواره سلولی باکتریه-
نقش تایکونیک اسید را توضیح دهد.-
ترسیم نماید.را LPSساختمان -
را توضیح دهد.LPSاثرات بیولوژیک -
را توضیح دهد.form BLباکتریهاي -
اسپور را نام ببرد.اجزاي ساختمان -
وضعیت قرار گرفتن اسپور در باکتري را نام ببرید.-
را توضیح دهد.K,O,Hآنتی ژن -
ذکر نماید.اجزاء تاژك را -
.شرح دهد.نقش کپسول در بیماریزایی باکتري را -
بیوفیلم را توضیح دهد.-
انواع پیلی و نقش آنها را بیان کند.- 

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش



جلسه
مدت زمان

تدریسشیوهرئوس مطالبموضوع درس

-تبـادل مـواد   –ایف غشـاء  وظـ –ساختمان غشـاء  -اهمیت غشاءغشاء سیتوپالسمی30
تولیدانرژي

مباحثه و نتیجه سخنرانی، طرح پرسش،
گیري

ویـژه در گـرم   سـاختمان  -ساختمان پپتیـد وگیکـال  -اهمیت غشاءدیواره سلولی40
-در پاتوژنز باکتريLPSساختمان و نقش -مثبت هاوگرم منفی ها

باکتریهاي فاقد دیواره سلولی

مباحثه و نتیجه سخنرانی، طرح پرسش،
گیري

–ن اسـپور  سـاختما -باکتریهاي بیمـاریزاي اسـپور  -اهمیت اسپوراسپور10
تقسیم بندي اسپورها بر اساس محل -ژرمیناسیون-اسپوروالسیون

قرارگرفتن و اندازه

مباحثه و نتیجه سخنرانی، طرح پرسش،
گیري

مباحثه و نتیجه سخنرانی، طرح پرسش،اهیت و ساختار فالژلفالژل20
گیري

مباحثه و نتیجه سخنرانی، طرح پرسش،اهیت و ساختار پیلیپیلی10
گیري

& ,Jawetz, Melnickمنابع : Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.
Ed.th. P. Murray. 76Medical Microbiology. 201

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
بورد، کلیپ هاي اموزشیکامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت وسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

درسساختار طرح

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :متابولیسم و رشد باکتریهاعنوان درس : شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
95- 94دومنیمسال :

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : میرکالنترينام مدرس : دکتر 3شماره جلسه : 
باکتریهامتابولیسمآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی: 
ند.کهدف از متابولیسم در باکتریها را بیان و متابولیسم را تعریف نماید-
تنفس و تخمیر در باکتریها  را توضیح دهد.- 
دهد.شرحتفاوت متابولیسم تخمیري و اکسیداسیون گلوکز را - 
کند.نیازهاي تغذیه اي در باکتریها را بیان - 
باکتریها را براساس نیاز به کربن و انرژي طبقه بندي نماید.- 
فاکتورهاي محیطی بر رشد باکتریها را نام ببرد.- 
نماید.يباکتریها را بر اساس نیاز به هوا طبقه بند- 
شرایط رشد باکتریهاي بی هوازي را بیان کند.- 
انوع کلنی باکتري و ویژگی هریک را بیان کند- 
 -Generation Time.را تعریف کند
کلنی کانت و اهمیت آن در آزمایشگاه تشخیص طبی را توضیح دهد.- 
دهد.شرحمنحنی رشد باکتریها را رسم کند و مراحل آن را - 
 -

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

فاکتورهـاي  - هـدف از متابولیسـم  - تعریف متابولیسـم اصول متابولیسم باکتریها30
موثر در متابولیسم

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

- مراحـل کنتـرل سـنتز   - چگونگی سـنتز در باکتریهـا  سنتز در باکتریها20
اپرن الکتوز- کنترل خشن- کنترل ظریف

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري



سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه و غیرمستقیمالگوي مستقیمفاکتورهاي محیطی موثر بر رشد باکتریها20
گیري

-فسفریالسـیون سوبسـترا  -فسفریالسیون اکسـیداتیر رشد باکتریها و کشت در محیطهاي رشد30
چرخـه  -کلوکولیز–ATPچگونگی تولید-انواع تنفس

تخمیروانواع آن–چرخه گلی اگزاالت -کربس

مباحثه و نتیجه سخنرانی، طرح پرسش، 
گیري

.Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Edمنابع :
Ed.th. P. Murray. 76Medical Microbiology. 201

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
پزشکی

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :عنوان درس :    ژنتیک  میکروارگانیسم ها
95- 94دومنیمسال :

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت4مدت و زمان ارائه : نام مدرس : دکتر نور  امیر مظفري5و  4شماره جلسه : 
ل ژن در باکتریهاآشنایی دانشجو با ساختار ژنومی باکتریها و فرق اساسی آن با ژنوم یوکاریوتها .  کروموزوم  ، پالسمید ، پروفاژ و انواع روشهاي انتقاهدف کلی :

اهداف اختصاصی: 
.توضیح دهدساختار ژنومی باکتریها را -
شرح دهد.ساختمان کروموزوم و پالسمید در باکتریها را -
.نام ببردتفاوتهاي ژنومی پروکاریوتها  و یوکاریوتها را -
.بیان کندعوامل ایجاد تغییرات فنوتیپی در باکتریها را -
.شرح دهدشیوه ایجاد جهش در باکتریها را -
روشهاي انتقال ژن در میکروارگانیسم ها را توضیح دهد.-
روش  ترانسفرماسیون ( طبیعی و مصنوعی ) را شرح دهد.-
.ترسیم نمایدروشهاي ترانسداکشن و کانجوگیشن را -

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

ژنوم یوکاریوتهافرق ژنوم پروکاریوتها  و یوکاریوتها15
ژنوم پروکاریوتها

پرسش و نتیجه گیريسخنرانی، طرح 

ویژگیهاي شاخص کروموزوم باکتریهاساختار کروموزوم باکترها25
و استثنا ها

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري



سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیريشباهتها و تفاوتهاي ساختار پالسمید با کروموزومساختار پالسمید باکتریایی20
تغییرات فنو تیپی در باکتریهادالیل ایجاد تغییرات فنوتیپی  و  ژنوتیپی 25

در باکتریهاتغییرات ژنوتیپی
سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

تعریف جهش خود بخودي و ایجاديتعریف و علل جهش (موتاسیون)20
دالیل ایجاد آنها

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

اهمیت انتقال ژن براي باکتریها روشهاي انتقال ژن در باکتریها20
اهمیت انتقال ژن باکتري در مهندسی ژنتیک

اهمیت انتقال ژن باکتري در پزشکی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

تاریخچهترانسفرماسیون (روشهاي طبیعی و مصنوعی)30
اهمیت و ارتباط آن با پزشکی

روشهاي انجام شدن

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

باکتریوفاژهاترانسداکشن30
انواع عفونت باکتري با فاژها

ترانسداکشن عمومی و اختصاصی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

پیلوس جنسیکانجوگاسیون (هم یوغی)30
انواع سلولهاي دهنده ژن ( نر )

رپلیکاسیون دایره غلطان

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

.Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Edمنابع :
Ed.rd3.Snyder & W. Champness.L.0720olecular Genetics of Bacteria.M

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
ري به نظر می رسد)پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروتراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

ترکیبات و عنوان درس :کنترل میکروارگانیسمها شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
ضد میکروبی

ترم :چهارمپزشکیمقطع :
95- 94دومنیمسال : 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2زمان ارائه :مدت و درباندکتر نام مدرس :6شماره جلسه :
آشنایی دانشجو با اصطالحات و ترکیبات ضد میکربیهدف کلی :

اهداف اختصاصی:
طبقه بندي عوامل کنترل کننده میکروارگانیسمها را نام ببرد.1
راتوضیح دهد.سمهایکروارگانیمکنندهکنترلفیزیکی عواملانواع .2
را ذکر نماید.سمهایکروارگانیمکنندهکنترلشیمیاییعواملانواع.3
توضیح دهد.راسمهایکروارگانیمکنندهکنترلعواملسایر .4
اصطالحات مهم در حیطه آنتی بیوتیک تراپی تعریف کند..5

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

تعریف ضد عفونی کننده هاعوامل کنترل کننده میکروارگانیسمهاطبقه بندي20
کنندهیضدعفونطبقه بندي عوامل 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه کنندهیضدعفونیکیزیفعواملانواعسمهایکروارگانیمکنندهکنترلیکیزیفعواملانواعیبررس30
گیري

ــواعسمهایکروارگانیمکنندهکنترلییایمیشعواملانواعیبررس30 ــلان ــعوام ــدعفونییایمیش یض
کننده

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري



سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه کنندهیضدعفونرعواملیساسمهایکروارگانیمکنندهکنترلعواملبررسی سایر 10
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه وسیع الطیف محدوداالثر باکتریسید ...تعریف اصطالحات مهم در حیطه آنتی بیوتیک تراپی 30
گیري

منابع
Jawetz, Melnick, &Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.

1. Medical Microbiology. 2016. P. Murray. 7th Ed.

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

ترم :چهارمپزشکیمقطع :میکروبیترکیبات ضد عنوان درس :شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
95- 94دومنیمسال : 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه :درباندکتر نام مدرس :8و7شماره جلسه :
آنهانتی بیوتیک ها ي موثر بر باکتریها و راه هاي مقاومت باکتریها نسبت به آآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی:
توضیح دهد.رایکروبیمضدباتیترکانواع طبقه بندي .1
کند.بیانآنتی بیوتیکهاي موثر بر دیواره سلولی را .2
.شرح دهدرایسلولوارهیموثربرديکهایوتیبیآنتمکانیسم مقاومت به .3
.نام ببردرا آنتی بیوتیکهاي موثر بر غشا سیتوپالسمی.4
.ذکر نمایدرا یتوپالسمیسموثربر غشايکهایوتیبیآنتمکانیسم مقاومت به .5
کند.بیانرا سنتز پروتئینموثربريکهایوتیبیآنت.6
.شرح دهدرا نیموثربر سنتزپروتئيکهایوتیبیآنتمکانیسم مقاومت به .7
.توضیح دهدرا سنتز نوکلئیک اسیدموثربريکهایوتیبیآنت.8
کند.بیانرا دیاسکیسنتزنوکلئموثربريکهایوتیبیآنتمکانیسم مقاومت به .9

.نام ببردرا متابولیسم سلولیبرموثريکهایوتیبیآنت.10
.توضیح دهدرا یسلولسمیموثربر متابوليکهایوتیبیآنتمکانیسم مقاومت به .11
توضیح دهد.راراههاي مقابله با گسترش مقاومت میکروبی.12

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش



جلسه
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

مباحثه و نتیجه گیريسخنرانی، طرح پرسش، یکروبیضدمباتیترکطبقه بندي یکروبیمضدباتیترکيبندطبقهنواعا20

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیري، سفالوسپورینها و ...بتاالکتامها و  مکانیسمهاي مقاومت به آنبررسی آنتی بیوتیکهاي موثر بر دیواره سلولی20

آنتی بیوتیکهـاي مـوثر بـر غشـا     مقاومت به آنيسمهایمکانبررسی آنتی بیوتیکهاي موثر بر غشا سیتوپالسمی و30
سیتوپالسمی

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیري50sو 30sموثر بر مقاومت به آنيسمهایمکانو نیسنتزپروتئبرموثريکهایوتیبیآنتبررسی 10

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیريکینولونها ، فلوروکینولونها و ....مقاومت به آنيسمهایمکانو دیاسکیموثربرسنتزنوکلئيکهایوتیبیآنتبررسی 20

گیرينتیجهو،مباحثهپرسش،سخنرانی،طرحکوتریموکسازول و ...آنمکانیسم مقاومت به و یسلولسمیمتابولبرموثريکهایوتیبیآنتبررسی 20

گیرينتیجهوپرسش، ،مباحثهسخنرانی،طرح…,MRSA, VRE, ESBLو راههاي مقابله با گسترش مقاومت میکروبیMDROبررسی 20

منابع

Jawetz, Melnick, &Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.
2. Medical Microbiology. 2016. P. Murray. 7th Ed.

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
بورد، کلیپ هاي اموزشیکامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت وسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

درسساختار طرح 

عنوان درس : پاتوژنز باکتریها و روشهاي میکرب شناسی :(بلوك)نام درس
تشخیص باکتریها

ترم : چهارمپزشکیمقطع :
95- 94نیمسال : دوم 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه :میرکالنتريدکتر نام مدرس :9شماره جلسه :
آشنایی دانشجو با اصول چگونگی ارتباط باکتریها با انسان و رو شهاي تشخیص باکتریهاهدف کلی : 

اهداف اختصاصی:
ن را با ذکر مثالی توضیح دهد.آهمزیستی را تعریف کرده و انواع .1
فلور نرمال و اهمیت ان را توضیح داده و انواع آن را نام ببرد..2
نماید.فلور میکربی قسمت هاي مهم بدن را ذکر .3
مفاهیم مربوط به بیماریهاي عفونی را تعریف کند..4
اصول کخ را بیان کرده و ایرادات مربوطه را ذکر نماید..5
مراحل پاتوژنز را بیان کند..6
را ه هاي ورود و خروج باکتریها از بدن انسان را با ذکر مثال بیان نماید..7
فاکتورهاي مختلف بیماریزایی باکتریها را نام ببرد..8
وکسین و اگزوتوکسین را تعریف کرده و تفاوت هاي آنها را نام ببرد.اندوت.9

را هاي مقابله میکرب ها با سیستم ایمنی انسان را ذکر نماید..10
سوپر انتی ژن را تعریف کند..11
ایمنوپاتوژنز را شرح دهد..12
انواع رابطه باکتریها با سلول میزبان را با ذکر مثال بیان نماید..13
کتري و انسان را با مراحل بیماري انطباق دهد.مراحل مختلف واکنش با.14
رابطه میان نتایج آزمایشگاه میکرب شناسی با عالیم بالینی را بیان کند..15
بیماریهاي نوپدید و بازپدید را با ذکر مثال تعریف کند..16

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

شیوه تدریسمطالبرئوس موضوع درسجلسه



مدت زمان

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیريتعریف همزیستی و انواع آنچگونگی ارتباط میان باکتریها و انسان10

فلور نرمال ارگانهاي مختلف فلور نرمال و اهمیت آن30
اهمیت فلور نرمال در دستگاههاي مختلف بدن

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیري

بیماري عفونیتعاریف اصطالحات مرتبط با عفونت20
بیماریزایی
LD50ویروالنس, 

عفونت هاي فرصت طلب

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیري

اصول کالسیک کخ, چالش هاي موجود در اصول کختعیین ارتباط بین یک بیماري عفونی با میکروارگانیسم خاص10
تفسیر مولکولی اصول کخ

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیري

مراحل پاتوژنزپاتوژنز10
راههاي انتقال باکتریها به انسان

فاکتورهاي ویروالنس باکتریها
استقرار, تهاجم و توکسین

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیري

تطابق نتایج آزمایشگاهی با عالیم بالینی ارتباط بین نتایج آزمایشگاه و عالیم بالینی20
تطابق مراحل واکنش متقابل باکتري و انسان با مراحل بالینی

بیماریهاي نوپدید و بازپدید

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه گیري

منابع
Jawetz, Melnick, &Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.

17. Medical Microbiology. 2016. P. Murray. 7th Ed.

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

ترم :  چهارمپزشکیمقطع :استافیلوکوکوس هاعنوان درس : شناسی میکرب :(بلوك)نام درس
95-94دومنیمسال : 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : دکتر طالبینام مدرس : 10شماره جلسه : 
پیشگیري و درمان استافیلوکوکوس هاشناسایی, بیماریزایی، وطبقه بندي باکتري،تاریخچهآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی: 
هد.توضیحرا تاریخچه و  طبقه بندي باکتري.1
را شرح هد.مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري .2
را شرح هد.پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس.3
را ذکر نماید.مخزن و ناقل.4
تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بیوشیمیایی ، کشت و روشهاي .5

را شرح هد.تشخیص مولکولی  و حساسیت دارویی)
را ذکر نماید.وضعیت اپیدمیولوژیکی.6
را شرح هد.درمان و مقاومت دارویی باکتري.7
.بیان کندرا روشهاي پیشگیري و کنترل باکتري .8

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

تعریف میکروارگانیسم بررسی  تاریخچه و  طبقه بندي باکتري10
طبقه بندي میکروارگانیسم ها

باحثه و نتیجه مسخنرانی، طرح پرسش، 
گیري

مورفولــوژي، ســاختمان و مشخصــات بررسی مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري 20
ژنوم باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی فاکتورهاي ویروالنس، ژن هاي بررسی پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس20



کــد کننــده و نقــش آنهــا در پــاتوژنز 
باکتري

گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی مخازن و ناقلین باکتريبررسی مخزن و ناقل10
گیري

نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بررسی تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب 10
و حساسیت دارویی)یک، کشت و روشهاي تشخیص مولکولی بیوشیمیایی و سرولوژ

ــخیص    ــهاي تش ــه روش ــی کلی بررس
آزمایشگاهی 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــاکتري در  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی10 بررســی وضــعیت شــیوع ب
ایران و نقاط دیگر جهان

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

معرفــی روشــهاي درمــان   و بررســی بررسی درمان و مقاومت دارویی باکتري20
وضعیت مقاومت 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

بررســی روشــهاي ممانعــت از شــیوع بررسی روشهاي پیشگیري و کنترل باکتري10
بیماري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

منابع

Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.
18. Medical Microbiology. 2016. P. Murray. 7th Ed.

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

ترم :  چهارمپزشکی:مقطعهیرپتوکوکاسعنوان درس : استشناسی میکرب:(بلوك)نام درس
95- 94دومنیمسال :

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : دکتر طالبینام مدرس : 11شماره جلسه : 
هاشناسایی, پیشگیري و درمان استرپتوکوکوسبیماریزایی، وطبقه بندي باکتري،تاریخچهآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی: 
را شرح هد.تاریخچه و  طبقه بندي باکتري.1
را شرح هد.مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري .2
را شرح هد.پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس.3
را ذکر نماید.مخزن و ناقل.4
تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بیوشیمیایی و سرولوژیک، کشت و .5

را شرح هد.روشهاي تشخیص مولکولی  و حساسیت دارویی)
را ذکر نماید.وضعیت اپیدمیولوژیکی.6
را شرح هد.درمان و مقاومت دارویی باکتري.7
را شرح هد.ترل باکتري روشهاي پیشگیري و کن.8

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

تعریف میکروارگانیسم بررسی  تاریخچه و  طبقه بندي باکتري10
طبقه بندي میکروارگانیسم ها

مباحثه و نتیجه سخنرانی، طرح پرسش، 
گیري

مورفولــوژي، ســاختمان و مشخصــات بررسی مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري 20
ژنوم باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري



بررسی فاکتورهاي ویروالنس، ژن هاي بررسی پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس20
کــد کننــده و نقــش آنهــا در پــاتوژنز 

باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی مخازن و ناقلین باکتريبررسی مخزن و ناقل10
گیري

نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بیوشیمیایی بررسی تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب 10
و سرولوژیک، کشت و روشهاي تشخیص مولکولی و حساسیت دارویی)

ــخیص    ــهاي تش ــه روش ــی کلی بررس
آزمایشگاهی 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــاکتري در  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی10 بررســی وضــعیت شــیوع ب
ایران و نقاط دیگر جهان

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــی  بررسی درمان و مقاومت دارویی باکتري20 ــان و بررس ــهاي درم ــی روش معرف
وضعیت مقاومت 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

بررســی روشــهاي ممانعــت از شــیوع بررسی روشهاي پیشگیري و کنترل باکتري10
بیماري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

منابع
Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.

19. Medical Microbiology. 2016. P. Murray. 7th Ed.

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،وسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

–عنوان درس :کوکسی گرم منفی ( نایسریاسه شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
موراکسال)

ترم :چهارمپزشکیمقطع :
95- 94دومنیمسال :

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه :میرکالنتريدکتر نام مدرس :12شماره جلسه :
شناسایی, پیشگیري و درمان کوکسی هاي گرم منفیبیماریزایی، وطبقه بندي باکتري،تاریخچهآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی:
راتوضیح دهد.بندي باکتريتاریخچه و  طبقه.1
را ذکر نماید.مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري .2
راتوضیح دهد.پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس.3
را ذکر نماید.مخزن و ناقل.4
تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بیوشیمیایی و سرولوژیک، .5

راتوضیح دهد.کشت و روشهاي تشخیص مولکولی  و حساسیت دارویی)
راتوضیح دهد.وضعیت اپیدمیولوژیکی.6
توضیح دهد.رادرمان و مقاومت دارویی باکتري.7
را ذکر نماید.روشهاي پیشگیري و کنترل باکتري .8

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه
مدت زمان

شیوه تدریسمطالبرئوس موضوع درس

تعریف میکروارگانیسم بررسی  تاریخچه و  طبقه بندي باکتري10
طبقه بندي میکروارگانیسم ها

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــوم  بررسی مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري 20 ــوژي، ســاختمان و مشخصــات ژن سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه مورفول



گیريباکتري

بررسی فاکتورهاي ویـروالنس، ژن هـاي کـد    بررسی پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس20
کننده و نقش آنها در پاتوژنز باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

پرسش، مباحثه و نتیجه سخنرانی، طرح بررسی مخازن و ناقلین باکتريبررسی مخزن و ناقل10
گیري

بررسی تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي 10
بیوشیمیایی و سرولوژیک، کشت و روشهاي تشخیص مولکولی و حساسیت دارویی)

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی کلیه روشهاي تشخیص آزمایشگاهی 
گیري

بررسی وضـعیت شـیوع بـاکتري در ایـران و     بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی10
نقاط دیگر جهان

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

معرفی روشـهاي درمـان و بررسـی وضـعیت     بررسی درمان و مقاومت دارویی باکتري20
مقاومت 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

بررسی روشهاي ممانعت از شیوع بیمـاري و  روشهاي پیشگیري و کنترل باکتريبررسی 10
واکسن

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

منابع

Jawetz, Melnick, &Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.
20. Medical Microbiology. 2016. P. Murray. 7th Ed.

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

ترم :چهارمپزشکی:مقطعانتروباکتریاسهعنوان درس :میکرب شناسی :(بلوك)نام درس
95- 94نیمسال :دوم 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه :رضويدکتر نام مدرس :14و 13شماره جلسه :
شناسایی, پیشگیري و درمان انتروباکتریاسهبیماریزایی، وطبقه بندي باکتري،تاریخچهآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی:
جایگاه و طبقه بندي انتروباکتریاسه را ذکر نماید..1
اهمیت انتروباکتریاسه را بیان کند.2
فیزیولوژي و کشت انتروباکتریاسه را شرح دهد..3
متابولیسم انتروباکتریاسه را توضیح دهد..4
ساختمان آنتی زنیک انتروباکتریاسه را بیان کند..5
انتروباکتریاسه را شرح دهد.اصول کلی درمان عفونت هاي .6
اپیدمیولوژي عفونت هاي انتروباکتریاسه را بیان کند..7
انتروباکتریاسه هاي فرصت طلب را ذکر نماید..8

تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بیوشیمیایی و سرولوژیک، کشت .9
راتوضیح دهد.حساسیت دارویی)و روشهاي تشخیص مولکولی  و 

انتروباکتریاسه  را توضیح دهد.وضعیت اپیدمیولوژیکی.10
انتروباکتریاسه را توضیح دهد.درمان و مقاومت دارویی .11
را ذکر نماید.انتروباکتریاسهروشهاي پیشگیري و کنترل .12

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش



جلسه
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

تعریف میکروارگانیسم انتروباکتریاسهبررسی  تاریخچه و  طبقه بندي 10
طبقه بندي میکروارگانیسم ها

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

مشخصــات مورفولــوژي، ســاختمان و انتروباکتریاسهبررسی مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی 20
ژنوم باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

بررسی فاکتورهاي ویروالنس، ژن هاي انتروباکتریاسهبررسی پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس20
کــد کننــده و نقــش آنهــا در پــاتوژنز 

باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی مخازن و ناقلین باکتريانتروباکتریاسهبررسی مخزن و ناقل10
گیري

بررسی تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بیوشیمیایی 10
انتروباکتریاسهو سرولوژیک، کشت و روشهاي تشخیص مولکولی و حساسیت دارویی)

ــخیص    ــهاي تش ــه روش ــی کلی بررس
آزمایشگاهی 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــاکتري در  انتروباکتریاسهبررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی10 بررســی وضــعیت شــیوع ب
ایران و نقاط دیگر جهان

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــی  انتروباکتریاسه بررسی درمان و مقاومت دارویی 20 ــان و بررس ــهاي درم ــی روش معرف
وضعیت مقاومت 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

بررســی روشــهاي ممانعــت از شــیوع انتروباکتریاسهبررسی روشهاي پیشگیري و کنترل 10
بیماري و واکسن

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

منابع

Jawetz, Melnick, &Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.
21. Medical Microbiology. 2016. P. Murray. 7th Ed.

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
بورد، کلیپ هاي اموزشیکامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت وسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

درسساختار طرح 

چهارمترم :  پزشکیمقطع :ویبریو، کمپیلوباکتر و هلیکوباکترعنوان درس : شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
95- 94دومنیمسال :

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : دکتر طالبینام مدرس : 15شماره جلسه : 
ویبریو، کمپیلوباکتر و هلیکوباکترشناسایی, پیشگیري و درمان بیماریزایی، وطبقه بندي باکتري،تاریخچهآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی: 
را شرح هد.تاریخچه و  طبقه بندي باکتري.1
را شرح هد.مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري .2
را شرح هد.پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس .3
مخزن و ناقل را ذکر نماید..4
تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بیوشیمیایی و سرولوژیک، کشت و .5

را شرح هد.روشهاي تشخیص مولکولی  و حساسیت دارویی) 
ماید.وضعیت اپیدمیولوژیکی را ذکر ن.6
را شرح هد.درمان و مقاومت دارویی باکتري.7
را شرح هد.روشهاي پیشگیري و کنترل باکتري .8

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

تعریف میکروارگانیسم بررسی  تاریخچه و  طبقه بندي باکتري10
طبقه بندي میکروارگانیسم ها

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري



مورفولــوژي، ســاختمان و مشخصــات بررسی مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري 20
ژنوم باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

بررسی فاکتورهاي ویروالنس، ژن هاي بررسی پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس20
کــد کننــده و نقــش آنهــا در پــاتوژنز 

باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی مخازن و ناقلین باکتريبررسی مخزن و ناقل10
گیري

نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي بیوشیمیایی بررسی تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب 10
و سرولوژیک، کشت و روشهاي تشخیص مولکولی و حساسیت دارویی)

ــخیص    ــهاي تش ــه روش ــی کلی بررس
آزمایشگاهی 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــاکتري در  بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی10 بررســی وضــعیت شــیوع ب
ایران و نقاط دیگر جهان

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــی  بررسی درمان و مقاومت دارویی باکتري10 ــان و بررس ــهاي درم ــی روش معرف
وضعیت مقاومت 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

بررســی روشــهاي ممانعــت از شــیوع بررسی روشهاي پیشگیري و کنترل باکتري15
بیماري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

ــو و  انواع گونه هاي ویبریو ، آئروموناس و پلزیوموناس15 ــاي ویبری ــه ه ــواع گون ــی ان معرف
خصوصیات و بیماریزایی آئروموناس و 

پلزیوموناس

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

منابع

Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.
22. Medical Microbiology. 2016. P. Murray. 7th Ed.

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

میکرب شناسی:(بلوك)نام درس
شناسی پزشکی

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :یرسینیا- عنوان درس :  هموفیلوس 
95-94دومنیمسال : 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : مسجدیاننام مدرس : دکتر 16شماره جلسه :   
مانهاي آنتی بیوتیکی ساختمان ، مورفولوژي ،گونه هاي بیماریزا ، رشد و متابولیسم ، فاکتورهاي بیماریزایی ، پاتوژنز ، عالیم بیماري ، تستهاي تشخیصی و درآشنایی دانشجو با هدف کلی :

یرسینیاي هموفیلوس و باکتریها

اهداف اختصاصی: 
دهد.ساختمان ، مورفولوژي و آرایش باکتریها در زیر میکروسکوپ را شرح -
گونه هاي مهم در پزشکی را لیست نماید.  -
ذکر نمایدمحیط هاي کشت رایج براي این باکتریها را -
شیوه رشد باکتریها ، نوع متابولیسم و راههاي تولید انرژي آنها را ذکر کند.  -
.فاکتورهاي بیماري زایی باکتري ها را لیست نماید-
.عالیم بیماریهاي ایجاد شده و پاتوژنز را بداند-
انواع نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه جهت تشخیص باکتریها را ذکر کند.-
شرح دهد.تستهاي رایج تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي فوق را -
نام ببرد.ان بیماریها ي ایجاد شده را آنتی بیوتیکهاي موثر در درم-

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

رنگ آمیزي گرممورفولوژي باکتري و آرایش میکروسکوپی10
مورفولوژي

آرایش میکروسکوپی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري



ــده    گونه هاي مهم در بیماري زایی پزشکی15 ــم ایجادکنن ــاي مه ــه ه ــام گون ن
بیماري در انسان

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

محیطهــاي کشــت رایــج بــراي رشــد نام محیطهاي کشت براي باکتریها10
باکتریها

طرح پرسش و نتیجه گیريسخنرانی، 

متابولیسم هاي مورد اسـتفاده توسـط   نوع متابولیسم تنفسی و شیوه کشت دادن باکتریها20
باکتریها 

نحوه کشت آزمایشگاهی آنها

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست فاکتورهـاي بیمـاریزایی تولیـد    عوامل بیماریزایی باکتریها و پاتوزنز15
شده توسط باکتریها

پاتوژنز ایجاد شده توسط عوامل فوق

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

نوع نمونه هاي پزشکی تهیـه شـده از   نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه10
بیمار جهت ارسال به آزمایشگاه

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

تســتهاي تشخیصــی مرســوم لیســت تستهاي رایج تشخیصی15
آزمایشگاهی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست آنتی بیوتیک هاي رایج جهـت  رایجدرمانینوع آنتی بیوتیک 10
درمان

و نتیجه گیريسخنرانی، طرح پرسش
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پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
شجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)پایان ترم (راهنمایی دانتراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
پزشکی

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :کلستریدیوم هاعنوان درس :  
95-94دومنیمسال : 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : مسجدیاننام مدرس : دکتر 17شماره جلسه : 
مانهاي آنتی بیوتیکی ساختمان ، مورفولوژي ،گونه هاي بیماریزا ، رشد و متابولیسم ، فاکتورهاي بیماریزایی ، پاتوژنز ، عالیم بیماري ، تستهاي تشخیصی و درآشنایی دانشجو با هدف کلی :

کلستریدیوم هاي باکتریها

اهداف اختصاصی: 
ساختمان ، مورفولوژي و آرایش باکتریها در زیر میکروسکوپ را شرح دهد.-
گونه هاي مهم در پزشکی را لیست نماید.  -
محیط هاي کشت رایج براي این باکتریها را ذکر نماید-
شیوه رشد باکتریها ، نوع متابولیسم و راههاي تولید انرژي آنها را ذکر کند.  -
.فاکتورهاي بیماري زایی باکتري ها را لیست نماید-
.عالیم بیماریهاي ایجاد شده و پاتوژنز را بداند-
اع نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه جهت تشخیص باکتریها را ذکر کند.انو-
تستهاي رایج تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي فوق را شرح دهد.-
آنتی بیوتیکهاي موثر در درمان بیماریها ي ایجاد شده را نام ببرد.-

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

رنگ آمیزي گرممورفولوژي باکتري و آرایش میکروسکوپی10
مورفولوژي

آرایش میکروسکوپی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري



ــده    گونه هاي مهم در بیماري زایی پزشکی15 ــم ایجادکنن ــاي مه ــه ه ــام گون ن
بیماري در انسان

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

محیطهــاي کشــت رایــج بــراي رشــد نام محیطهاي کشت براي باکتریها10
باکتریها

طرح پرسش و نتیجه گیريسخنرانی، 

متابولیسم هاي مورد اسـتفاده توسـط   نوع متابولیسم تنفسی و شیوه کشت دادن باکتریها20
باکتریها 

نحوه کشت آزمایشگاهی آنها

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست فاکتورهـاي بیمـاریزایی تولیـد    عوامل بیماریزایی باکتریها و پاتوزنز15
شده توسط باکتریها

پاتوژنز ایجاد شده توسط عوامل فوق

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

نوع نمونه هاي پزشکی تهیـه شـده از   نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه10
بیمار جهت ارسال به آزمایشگاه

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

تشخیصــی مرســوم لیســت تســتهاي تستهاي رایج تشخیصی15
آزمایشگاهی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست آنتی بیوتیک هاي رایج جهـت  رایجدرمانینوع آنتی بیوتیک 10
درمان

نتیجه گیريسخنرانی، طرح پرسش و 
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پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
شجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)پایان ترم (راهنمایی دانتراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

میکرب شناسی:(بلوك)نام درس
شناسی پزشکی

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :ونالیلژ- عنوان درس :  بردتال
95- 94دومنیمسال :

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : نام مدرس : دکتر نور امیرمظفري18شماره جلسه :  
مانهاي آنتی بیوتیکی ساختمان ، مورفولوژي ،گونه هاي بیماریزا ، رشد و متابولیسم ، فاکتورهاي بیماریزایی ، پاتوژنز ، عالیم بیماري ، تستهاي تشخیصی و درآشنایی دانشجو با هدف کلی :

ونالیو لژي بردتال باکتریها

اهداف اختصاصی: 
ساختمان ، مورفولوژي و آرایش باکتریها در زیر میکروسکوپ را شرح دهد.-
گونه هاي مهم در پزشکی را لیست نماید.  -
محیط هاي کشت رایج براي این باکتریها را ذکر نماید-
شیوه رشد باکتریها ، نوع متابولیسم و راههاي تولید انرژي آنها را ذکر کند.  -
.فاکتورهاي بیماري زایی باکتري ها را لیست نماید-
.عالیم بیماریهاي ایجاد شده و پاتوژنز را بداند-
انواع نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه جهت تشخیص باکتریها را ذکر کند.-
تستهاي رایج تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي فوق را شرح دهد.-
آنتی بیوتیکهاي موثر در درمان بیماریها ي ایجاد شده را نام ببرد.-

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

رنگ آمیزي گرممورفولوژي باکتري و آرایش میکروسکوپی10
مورفولوژي

آرایش میکروسکوپی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري



ــده    گونه هاي مهم در بیماري زایی پزشکی15 ــم ایجادکنن ــاي مه ــه ه ــام گون ن
بیماري در انسان

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

محیطهــاي کشــت رایــج بــراي رشــد نام محیطهاي کشت براي باکتریها10
باکتریها

طرح پرسش و نتیجه گیريسخنرانی، 

متابولیسم هاي مورد اسـتفاده توسـط   نوع متابولیسم تنفسی و شیوه کشت دادن باکتریها20
باکتریها 

نحوه کشت آزمایشگاهی آنها

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست فاکتورهـاي بیمـاریزایی تولیـد    عوامل بیماریزایی باکتریها و پاتوزنز15
شده توسط باکتریها

پاتوژنز ایجاد شده توسط عوامل فوق

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

نوع نمونه هاي پزشکی تهیـه شـده از   نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه10
بیمار جهت ارسال به آزمایشگاه

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

تشخیصــی مرســوم لیســت تســتهاي تستهاي رایج تشخیصی15
آزمایشگاهی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست آنتی بیوتیک هاي رایج جهـت  رایجدرمانینوع آنتی بیوتیک 10
درمان

نتیجه گیريسخنرانی، طرح پرسش و 

.Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Edمنابع :
Ed.th. P. Murray. 76Medical Microbiology. 201

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

سودوموناس  ، بورخولدریا و :  عنوان درسمیکرب شناسی:(بلوك)نام درس
اسینتوباکتر

چهارمترم :پزشکیمقطع :
95- 94دومنیمسال : 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه :دکتر رضوينام مدرس :19شماره جلسه :
سودوموناس  ، بورخولدریا و اسینتوباکترشناسایی, پیشگیري و درمان بیماریزایی، وطبقه بندي باکتري،تاریخچهآشنایی دانشجو در زمینه هدف کلی :

اهداف اختصاصی:
راتوضیح دهد.تاریخچه و  طبقه بندي باکتري.1
راتوضیح دهد.مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري .2
را ذکر نماید.پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس.3
را بررسیکند.مخزن و ناقل.4
تستهاي بیوشیمیایی ، کشت و تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، .5

توضیح دهد.راروشهاي تشخیص مولکولی  و حساسیت دارویی)
را ذکر نماید.وضعیت اپیدمیولوژیکی.6
را ذکر نماید.درمان و مقاومت دارویی باکتري.7
توضیح دهد.را روشهاي پیشگیري و کنترل باکتري .8

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

تعریف میکروارگانیسم بررسی  تاریخچه و  طبقه بندي باکتري10
طبقه بندي میکروارگانیسم ها

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري



ــوم   بررسی مورفولوژي و ساختمان و خصوصیت ژنوتیپی باکتري 20 ــات ژن ــاختمان و مشخص ــوژي، س مورفول
باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

بررسی فاکتورهـاي ویـروالنس، ژن هـاي کـد     بررسی پاتوژنیسیته و عوامل ویروالنس30
کننده و نقش آنها در پاتوژنز باکتري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی مخازن و ناقلین باکتريبررسی مخزن و ناقل10
گیري

بررسی تشخیص آزمایشگاهی (انتخاب نمونه، نمونه گیري، نگهداري و انتقال نمونه ها ، تستهاي 10
بیوشیمیایی و سرولوژیک، کشت و روشهاي تشخیص مولکولی و حساسیت دارویی)

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی کلیه روشهاي تشخیص آزمایشگاهی 
گیري

بررسی وضعیت شیوع باکتري در ایران و نقاط بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی10
دیگر جهان

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

معرفــی روشــهاي درمــان و بررســی وضــعیت بررسی درمان و مقاومت دارویی باکتري20
مقاومت 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه بررسی روشهاي ممانعت از شیوع بیماريبررسی روشهاي پیشگیري و کنترل باکتري10
گیري

منابع

Jawetz, Melnick, &Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.
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پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

باسیل هاي گرم مثبت هوازي بدون عنوان درس :میکرب شناسی :(بلوك)نام درس
، و اریزیپلوتریکس(کورینه باکتریوم و لیستریااسپور

)اکتینومیست ها

چهارمترم :  پزشکیمقطع :
95- 94نیمسال :دوم 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : مسجدیاندکتر نام مدرس : 20شماره جلسه : 
باکتریهاي کورینه باکتریوم و لیستریاشناسایی, پیشگیري و درمان بیماریزایی، وطبقه بندي باکتري،تاریخچهآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی: 
ساختمان ، مورفولوژي و آرایش باکتریها در زیر میکروسکوپ را شرح دهد..1
گونه هاي مهم در پزشکی را لیست نماید.  .2
محیط هاي کشت رایج براي این باکتریها را ذکر نماید.3
شیوه رشد باکتریها ، نوع متابولیسم و راههاي تولید انرژي آنها را ذکر کند.  .4
.فاکتورهاي بیماري زایی باکتري ها را لیست نماید.5
.عالیم بیماریهاي ایجاد شده و پاتوژنز را بداند.6
اع نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه جهت تشخیص باکتریها را ذکر کند.انو.7
تستهاي رایج تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي فوق را شرح دهد..8
آنتی بیوتیکهاي موثر در درمان بیماریها ي ایجاد شده را نام ببرد..9

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

رنگ آمیزي گرممورفولوژي باکتري و آرایش میکروسکوپی10
مورفولوژي

آرایش میکروسکوپی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري



سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیرينام گونه هاي مهم ایجادکننده  بیماري در انسانگونه هاي مهم در بیماري زایی پزشکی15

طرح پرسش و نتیجه گیريسخنرانی، محیطهاي کشت رایج براي رشد باکتریهانام محیطهاي کشت براي باکتریها10
متابولیسم هاي مورد استفاده توسط باکتریها نوع متابولیسم تنفسی و شیوه کشت دادن باکتریها20

نحوه کشت آزمایشگاهی آنها
سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست فاکتورهاي بیماریزایی تولید شده توسط باکتریهاعوامل بیماریزایی باکتریها و پاتوزنز15
پاتوژنز ایجاد شده توسط عوامل فوق

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

نوع نمونه هاي پزشکی تهیه شده از بیمار جهت ارسـال بـه   نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه10
آزمایشگاه

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

منابع
Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.

10.Ed.th. P. Murray. 76Medical Microbiology. 201

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
بورد، کلیپ هاي اموزشیکامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت وسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

طرح درسساختار 

باسیلوس ها و باکتریهاي گرم منفیعنوان درس :میکرب شناسی :(بلوك)نام درس
بی هوازي

چهارمترم :  پزشکیمقطع :
95- 94نیمسال :دوم 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : دکتر مسجدیاننام مدرس : 21شماره جلسه :
باسیلوس ها و بکتریهاي گرم منفی بی هوازيشناسایی, پیشگیري و درمان بیماریزایی، وطبقه بندي باکتري،تاریخچهآشنایی دانشجو با کلی :هدف 

اهداف اختصاصی: 
را بیان سابقه و کشف، طبقه بندي باکتري هاي عامل بیماري هاي آنتراکس، مسمومیت غذایی-

کند.
توضیح دهد.تعریف میکروارگانیسم عامل آنتراکس و  مسمومیت غذایی و عفونتهاي حاصله را -
ذکر نمایدخصوصیات باکتري هاي باسیلوس آنتراسیس و باسیلوس سرئوس -
بیماري هاي آنتراکس،  مسمومیت غذایی و آزمایشگاهی تشخیص بالینی (بیماري زایی در انسان) -

آن بطور مختصر توضیح دهد. و عفونت هاي دیگر مربوط به 
روش درمان بیماري و یا عفونت حاصله آنتراکس، مسمومیت غذایی و سایر عفونتهاي آن ذکر -

نماید. 
اپیدمیولوژي و پیشگیري بیماري هاي آنتراکس (سیاه زخمی) و مسمومیت غذایی و سایر عفونت -

.شرح دهدهاي مرتبط 
توضیح دهد.رافوزوباکتریوموباکتروئیدیس فراجیلیسخصوصیات باکتري هاي -
دندانی -دهانیگوش وآبسه مغزي و عفونت هاي تشخیص بالینی (بیماري زایی در انسان) بیماري هاي -

بطور مختصر توضیح دهد. فوزوباکتریوم وباکتروئیدیس مربوط به و سایر عفونت هاي 
بیان کند.فوزوباکتریوم و باکتروئیدیس فراجیلیستشخیص آزمایشگاهی باکتري هاي -
ذکر دندانی-سایر عفونتهاي گوش و دهانیآبسه مغزي وروش درمان بیماري و یا عفونت حاصله از - 

سایر عفونتهاي گوش و دهانی و سایر آبسه مغزي واپیدمیولوژي و پیشگیري بیماري هاي - نماید.  
.شرح دهدعفونت هاي مرتبط دیگر 

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش



جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

رنگ آمیزي گرممورفولوژي باکتري و آرایش میکروسکوپی10
مورفولوژي

آرایش میکروسکوپی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیرينام گونه هاي مهم ایجادکننده  بیماري در انسانگونه هاي مهم در بیماري زایی پزشکی15

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیريمحیطهاي کشت رایج براي رشد باکتریهامحیطهاي کشت براي باکتریهانام 10
متابولیسم هاي مورد استفاده توسط باکتریها نوع متابولیسم تنفسی و شیوه کشت دادن باکتریها20

آزمایشگاهی آنهانحوه کشت
سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست فاکتورهاي بیماریزایی تولید شده توسط باکتریهاعوامل بیماریزایی باکتریها و پاتوزنز15
پاتوژنز ایجاد شده توسط عوامل فوق

نتیجه گیريسخنرانی، طرح پرسش و 

نوع نمونه هـاي پزشـکی تهیـه شـده از بیمـار جهـت ارسـال بـه         نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه10
آزمایشگاه

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

منابع
Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Ed.

11.Ed.th. P. Murray. 76Medical Microbiology. 201

بررسی راه هاي انتقال و اهمیت شیوع و تلفات (مرگ و میر) بیماري -
در انسان و سایر  حیوانات در صورت مرتبط با آن، چگونگی عمل 

واکنش واکسیناسیون به صورت فعال و  غیر فعال 
پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :هامایکوباکتریوم عنوان درس : شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
95-94دومنیمسال : 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : نام مدرس : دکتر دربان22شماره جلسه : 
آن، درمان و پیشگیري مایکوباکتریوم توبرکلوزیسخصوصیات ظاهري و تقسیم بندي مایکوباکتریوم ها، بیماریزایی آشنایی دانشجو با هدف کلی :

اهداف اختصاصی: 
شت الزم براي رشد آنها را شرح خصوصیات ظاهري مایکوباکتریوم ها، ساختار دیواره سلولی و انواع محیط هاي ک-

د.ده
د.مکانیسم بیماریزایی آن را شرح دهاهمیت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در ایجاد بیماري سل همراه با -
د.شرح دهع ضایعات پاتولوژیک آن را یافته هاي کلینیکی بیماري سل و انوا-
تشخیص برايمولکولی را ایمونولوژیک و کشت، ،رنگ آمیزي اسید فستتشخیصی مانند انواع روشهاي-

د.مایکوباکتریوم توبرکلوزیس توضیح دهآزمایشگاهی
د.دارویی را در این باکتري شرح دهرژیم هاي درمانی در ارتباط با بیماري سل و مشکالت ناشی از مقاومت هاي-
د.ري از ابتال به بیماري را شرح دهیماري سل، مسیر انتقال و راههاي پیشگیاپیدمیولوژي ب-
دي مایکوباکتریوم ها را ذکر نماید.معیارهاي تقسیم بن-
.کتري در ایجاد بیماري جذام را ذکر کندخصوصیات مهم مایکوباکتریوم لپره و فاکتورهاي بیماریزایی این با-
د.انواع فرم هاي بیماري را توضیح دهسیر بیماري ویافته هاي کلینیکی بیماري جذام و مراحل-
د.اري جذام را ذکر نمایروشهاي تشخیصی بیم-
د.اه انتقال بیماري و راههاي پیشگیري از ابتال به بیماري جذام را شرح ده، راپیدمیولوژي بیماري جذام-
گونه هاي مهم مایکوباکتریوم هاي غیر سلی ذکر نماید.-
ههاي غیر سلی را در ایجاد بیماري هاي مختلف  را شرح دهد.اهمیت مایکوباکتریوم -

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس



تاریخچه و اهمیت بیماري سلخصوصیات ظاهري، ساختمان و تقسیم بندي مایکوباکتریوم هاتاریخچه، اهمیت، 30
خصوصیات مایکوباکتریومها

دیواره سلولی
تقسیم بندي مایکوباکتریومها

محیط هاي کشت

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

خصوصیات مهم مایکوباکتریوم توبرکلوزیستوبرکلوزیسمایکوباکتریوم خصوصیات و نحوه  بیماریزایی 20
نحوه بیماریزایی عامل بیماري سل

بیماریهاي ایجاد شونده

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

اپیدمیولوژي، و راههاي انتقال بیماري سلتشخیص عفونت نهفته و فعال سل، پیشگیري و درمان سل20
درمان و پیشگیري بیماري سل

پروتکل هاي درمانی و چالش هاي پیش رو

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

لپرهخصوصیات مهم مایکوباکتریوم مایکوباکتریوم لپره25
نحوه بیماریزایی عامل بیماري سل

انواع فرمهاي بیماري جذام 
تشخیص آزمایشگاهی سل

اپیدمیولوژي و راههاي انتقال بیماري جذام
درمان و پیشگیري بیماري جذام

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

گونه هاي مهم مایکوباکتریوم هاي غیرسلیمایکوباکتریو هاي غیرسلی20
بیماریهاي ایجاد شونده توسط این گونه ها

اپیدمیولوژي و راه انتقال آنها
درمان و پیشگیري از بیماریهاي ایجادشونده 

سخنرانی، طرح پرسش، مباحثه و نتیجه 
گیري

.Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Edمنابع :
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پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

میکرب شناسی :(بلوك)نام درس
پزشکی

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :عنوان درس :  مایکوپالسما، کالمیدیا و ریکتزیا
95- 94نیمسال :دوم 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : نام مدرس : دکتر نور امیرمظفري24و 23شماره جلسه :   
مانهاي آنتی بیوتیکی ساختمان ، مورفولوژي ،گونه هاي بیماریزا ، رشد و متابولیسم ، فاکتورهاي بیماریزایی ، پاتوژنز ، عالیم بیماري ، تستهاي تشخیصی و درآشنایی دانشجو با هدف کلی :

ي مایکوپالسما، کالمیدیا و ریکتزیاباکتریها

اهداف اختصاصی: 
میکروسکوپ را شرح دهند.ساختمان ، مورفولوژي و آرایش باکتریها در زیر -
گونه هاي مهم در پزشکی را لیست نماید.  -
محیط هاي کشت رایج براي این باکتریها را ذکر نماید.-
شیوه رشد باکتریها ، نوع متابولیسم و راههاي تولید انرژي آنها را ذکر کند.  -
.فاکتورهاي بیماري زایی باکتري ها را لیست نماین-
و پاتوژنز را شرح دهد.عالیم بیماریهاي ایجاد شده-
انواع نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه جهت تشخیص باکتریها را ذکر کند.-
تستهاي رایج تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي فوق را نام ببرد.-
آنتی بیوتیکهاي موثر در درمان بیماریها ي ایجاد شده را بیان کند.-

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

رنگ آمیزي گرممورفولوژي باکتري و آرایش میکروسکوپی10
مورفولوژي

آرایش میکروسکوپی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

ــده    گونه هاي مهم در بیماري زایی پزشکی15 ــم ایجادکنن ــاي مه ــه ه ــام گون ن
بیماري در انسان

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري



محیطهــاي کشــت رایــج بــراي رشــد نام محیطهاي کشت براي باکتریها10
باکتریها

طرح پرسش و نتیجه گیريسخنرانی، 

متابولیسم هاي مورد اسـتفاده توسـط   نوع متابولیسم تنفسی و شیوه کشت دادن باکتریها20
باکتریها 

نحوه کشت آزمایشگاهی آنها

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست فاکتورهـاي بیمـاریزایی تولیـد    عوامل بیماریزایی باکتریها و پاتوزنز15
شده توسط باکتریها

پاتوژنز ایجاد شده توسط عوامل فوق

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

نوع نمونه هاي پزشکی تهیـه شـده از   نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه10
بیمار جهت ارسال به آزمایشگاه

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

تشخیصــی مرســوم لیســت تســتهاي تستهاي رایج تشخیصی15
آزمایشگاهی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست آنتی بیوتیک هاي رایج جهـت  نوع آنتی بیوتیک درمانی رایج10
درمان

نتیجه گیريسخنرانی، طرح پرسش و 
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پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
شجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)پایان ترم (راهنمایی دانتراکمی:- 



دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس

میکرب شناسی :(بلوك)نام درس
پزشکی

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :عنوان درس :  بروسال و فرانسیسال
95-94نیمسال : دوم 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : نام مدرس : دکتر نور امیرمظفري25شماره جلسه :    
مانهاي آنتی بیوتیکی ساختمان ، مورفولوژي ،گونه هاي بیماریزا ، رشد و متابولیسم ، فاکتورهاي بیماریزایی ، پاتوژنز ، عالیم بیماري ، تستهاي تشخیصی و درآشنایی دانشجو با هدف کلی :

ي بروسال و فرانسیسالباکتریها

اهداف اختصاصی: 
د.ساختمان ، مورفولوژي و آرایش باکتریها در زیر میکروسکوپ را شرح دهن-
گونه هاي مهم در پزشکی را لیست نماید.  -
محیط هاي کشت رایج براي این باکتریها را ذکر نماید.-
شیوه رشد باکتریها ، نوع متابولیسم و راههاي تولید انرژي آنها را ذکر کند.  -
.فاکتورهاي بیماري زایی باکتري ها را لیست نماین-
دهد.عالیم بیماریهاي ایجاد شده و پاتوژنز را شرح -
انواع نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه جهت تشخیص باکتریها را ذکر کند.-
تستهاي رایج تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي فوق را نام ببرد.-
آنتی بیوتیکهاي موثر در درمان بیماریها ي ایجاد شده را بیان کند.-

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

رنگ آمیزيمورفولوژي باکتري 10
مورفولوژي

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

ــده    گونه هاي مهم در بیماري زایی پزشکی15 ــم ایجادکنن ــاي مه ــه ه ــام گون ن
بیماري در انسان

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري



متابولیسم هاي مورد اسـتفاده توسـط   نوع متابولیسم تنفسی و شیوه کشت دادن باکتریها20
باکتریها 

نحوه کشت آزمایشگاهی آنها

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست فاکتورهـاي بیمـاریزایی تولیـد    عوامل بیماریزایی باکتریها و پاتوزنز15
شده توسط باکتریها

پاتوژنز ایجاد شده توسط عوامل فوق

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

نوع نمونه هاي پزشکی تهیـه شـده از   نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه15
بیمار جهت ارسال به آزمایشگاه

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیســت تســتهاي تشخیصــی مرســوم  تستهاي رایج تشخیصی20
آزمایشگاهی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

رایج جهـت  لیست آنتی بیوتیک هاي نوع آنتی بیوتیک درمانی رایج10
درمان

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

.Jawetz, Melnick, & Adelberg's . 2013. Medical Microbiology. 26th Edمنابع :
Ed.th. P. Murray. 76Medical Microbiology. 201

پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
شفاهی و  میان ترم کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
پایان ترم (راهنمایی دانشجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)تراکمی:- 

دانشکده پزشکی

ساختار طرح درس



شناسی میکرب:(بلوك)نام درس
پزشکی

ترم :   چهارم              پزشکیمقطع :عنوان درس :  اسپیروکتها
95-94دومنیمسال : 

نظري:(عملی/نظري)نوع درس

تعداد دانشجو :ساعت2مدت و زمان ارائه : نام مدرس : دکتر نور امیرمظفري26شماره جلسه    
مانهاي آنتی بیوتیکی ساختمان ، مورفولوژي ،گونه هاي بیماریزا ، رشد و متابولیسم ، فاکتورهاي بیماریزایی ، پاتوژنز ، عالیم بیماري ، تستهاي تشخیصی و درآشنایی دانشجو با هدف کلی :

اسپیروکت ها

اهداف اختصاصی: 
ساختمان ، مورفولوژي و آرایش باکتریها در زیر میکروسکوپ را شرح دهند.-
گونه هاي مهم در پزشکی را لیست نماید.  -
ذکر نماید.محیط هاي کشت رایج براي این باکتریها را -
شیوه رشد باکتریها ، نوع متابولیسم و راههاي تولید انرژي آنها را ذکر کند.  -
.دفاکتورهاي بیماري زایی باکتري ها را لیست نماین-
شرح دهد.عالیم بیماریهاي ایجاد شده و پاتوژنز را -
انواع نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه جهت تشخیص باکتریها را ذکر کند.-
نام ببرد.تستهاي رایج تشخیص آزمایشگاهی بیماریهاي فوق را -
بیان کند.آنتی بیوتیکهاي موثر در درمان بیماریها ي ایجاد شده را -

حیطه یادگیري
شناختی

روش آموزش

جلسه          
مدت زمان

شیوه تدریسرئوس مطالبموضوع درس

رنگ آمیزي گرممورفولوژي باکتري و آرایش میکروسکوپی10
مورفولوژي

آرایش میکروسکوپی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

ــده    گونه هاي مهم در بیماري زایی پزشکی15 ــم ایجادکنن ــاي مه ــه ه ــام گون ن
بیماري در انسان

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

محیطهــاي کشــت رایــج بــراي رشــد نام محیطهاي کشت براي باکتریها10
باکتریها

طرح پرسش و نتیجه گیريسخنرانی، 

متابولیسم هاي مورد اسـتفاده توسـط   نوع متابولیسم تنفسی و شیوه کشت دادن باکتریها20
باکتریها 

نحوه کشت آزمایشگاهی آنها

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست فاکتورهـاي بیمـاریزایی تولیـد    عوامل بیماریزایی باکتریها و پاتوزنز15
شده توسط باکتریها

پاتوژنز ایجاد شده توسط عوامل فوق

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري



نوع نمونه هاي پزشکی تهیـه شـده از   نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه10
بیمار جهت ارسال به آزمایشگاه

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

تشخیصــی مرســوم لیســت تســتهاي تستهاي رایج تشخیصی15
آزمایشگاهی

سخنرانی، طرح پرسش و نتیجه گیري

لیست آنتی بیوتیک هاي رایج جهـت  رایجدرمانینوع آنتی بیوتیک 10
درمان

نتیجه گیريسخنرانی، طرح پرسش و 
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پرسش و پاسخ و ...–یادگیري مبتنی بر حل مساله –سناریو–سخنرانی –روش آموزش: انواع روش هاي آموزش مشتمل بر 
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، وایت بورد، کلیپ هاي اموزشیوسایل کمک آموزشی : 

روش ارزشیابی : 
کوئیز, شرکت در بحث گروهی, سواالت شفاهی و  میان ترم حضور فعال در کالس، تکوینی: - 
شجویان و آشنایی آنها با شیوه امتحان براي دانشجویان ضروري به نظر می رسد)پایان ترم (راهنمایی دانتراکمی:- 


