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

میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
بینایی سنجیکارشناسی حصیلی:تيرشتهو مقطع 

واحد2:تعداد واحدمیکروب شناسینام درس: 
-یش نیاز:پو تئورينظريد:نوع واح

دانشکده توانبخشیمکان برگزاري:10- 8:ساعتسه شنبه:برگزاري کالس: روززمان
میرکالنتريدکتر مسئول درس:18تعداد دانشجویان:

درسین (به ترتیب حروف الفبا):م
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

برگزار می شودبا باکتري ها و ویروس ها و عفونت هاي چشمیدانشجویان این درس به منظور آشنایی 

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
آشنایی با باکتري ها و ویروس ها و عفونت زایی آن ها است. دانشجو در زمینه،ارتقا دانش

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:

هد. ها را شرح دساختمان و فیزیولوژي باکتري.1
را نام ببرد.باکتري هاي بیماري زا.2
مکانیسم عملکرد آنتی بیوتیک ها و عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر باکتري ها را بدانند.3
ویروس هاي موثر در عفونت چشمی را نام ببرد..4
را نام برده و تحلیل کند.عفونت هاي چشمی حاصله از باکتري ها و ویروس ها.5

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهنیسخنرا

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
می باشد.دروس
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وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

(از نمره کل):درصد نمرهزشیابی و نحوه ار
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمنمرهدرصد25آزمون میان ترم 

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

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینههپاسخ کوتاتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

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

 Jawetz Microbiology, Jawetz, melnick. Mc Grow-Hill, medical pub, latest
edition

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

3

ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
نام مدرسنام درسجلسه

، طبقه بندي و ساختمان کلیات میکروبشناسی1
سلولی  متابولیسم و رشد

میرکالنتريدکتر

عوامل فیزیکی شیمیایی بر میکروبی، اثر مواد 2
آنتی بیوتیکی ،عفونت هاي بیمارستانی

میرکالنتريدکتر

میرکالنتريدکتر وکاسیه، استرپتوکوکاسیهمیکروک3
میرکالنتريدکتر نایسریاسیه، لیستریا،کورینه باکتریوم4
میرکالنتريدکتر انتروباکتریاسه5
میرکالنتريدکتر انتروباکتریاسه.6
باکتریهاي گرم منفی غیر تخمیري ، 7

سودوموناس ، استیوباکتر
میرکالنتريدکتر

میرکالنتريدکتر یلوباکتر ، هلیکوباکترویبریوناسه ، کمپ8
–بردتال -کوکوباسیل هاي گرم منفی ( بروسال 9

هموفیلوس)
میرکالنتريدکتر 

میرکالنتريدکتر باسیل ها، کلستریدیوم ها10
میرکالنتريدکترمایکوباکتریوم ها، آکتینومیستال ها11
میرکالنتريدکتراسپیروکتالها12
میرکالنتريدکتریکتزیا، مایکوپالسماکالمیدیا، ر13
میرکالنتريدکترکلیات ویروس شناسی14
میرکالنتريدکتربیماریهاي ویروسی15


