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

میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 

واحد3:تعداد واحدورزيکارنام درس: 
ی باکتریهاي سخت رشد و بی هوازيتشخیص آزمایشگاهیش نیاز:پکارآموزيد:نوع واح

بیمارستانمکان برگزاري:ماه4:زمان برگزاري کالس: روز
مسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:

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

سب نمونه گیري هـر یـک از   مرور اپیدمیولوژي، بیماریزایی، چرخه بیماري، نمونه هاي مناسب و محل منا
عوامل عفونی جدا شده از بیماران بستري در بخش عفونی، آشنایی با آنتی بیوتیک هاي مصرفی رایج در 
بخش عفونی و سیر مقاومت به آنها، راهکارهاي تشخیصی بر اساس معیارهاي استاندارد هر آزمـایش بـه   

به گام بیماریهاي شایع، گزارش و تفسیر منظور بهبود روند تشخیص عفونت، نحوه پیشنهاد تشخیص گام 
نتایج آزمایشگاهی

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
کسب مهارت دانشجویان در بکارگیري دانش باکتري شناسی تشخیصی در عرصـه واقعـی، آشـنایی بـا     
شکایات و تظاهرات عمده بیماریهاي عفونی، تقویت ارتباط بـالین بـا آزمایشـگاه و رویـاروئی مسـتقیم      

ز با مسائل بهداشتیکارور

(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 اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

حضور فعال داشته باشد.در جلسات صبحگاهی بخش هاي عفونی مختلف.1
را توضیح دهد.و انتقال آن به آزمایشگاهنمونه هاي حساسنمونه برداري.2
را انجام دهد.باالخص نمونه هاي حساسنمونه برداري و ذخیره نمونه ها.3
را انجام دهد.تست هاي مولکولیتشخیص میکرب ها با استفاده از .4
را تحلیل کند.مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از روشهاي مدرن و مولکولی.5
را اجرا کند.راه اندازي تست هاي جدید در بیمارستانها.6
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هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(روهیبحث گ
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
داده شده کوشابیمارستان داشته باشد و نسبت به وظایفدر و به موقعدانشجو می بایست حضور فعال

و نظارت بر فعالیت سایر دانشجویان از دیگر تحقیق و حل مسائل پیش آمده . پذیر باشدو مسئولیت 
وظایف دانشجویان می باشد.

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد۵٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد١۵ون میان ترم آزم

نمرهدرصد٣٠شرکت فعال در کالس نمرهدرصد۵انجام 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. Manual of clinical microbiology. Patrick R. murray; ASM press. Latest
edition.

2. Koneman Diagnostic Microbiology, Latest edition.

اینترنتی
منابع فارسی:

چاپی

ینترنتیا


