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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 واحدکارآموزي در بیمارستاننام درس: 
باکتري شناسی عملییش نیاز:پکارآموزيد:نوع واح

گروه میکرب شناسیمکان برگزاري:ماه4:زمان برگزاري کالس: روز
مسئول درس:نفر18تعداد دانشجویان:

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

صـورت کـارآموزي در   دانشجو در آزمایشـگاههاي تشخیصـی ایـن درس بـه     توانمندیهاي جهت ارتقاء 
بیمارستان طراحی گردیده است.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
آشنایی دانشجویان با نحوه همکاري بخش هاي بالینی با آزمایشگاه از مرحلـه نمونـه گیـري تـا مرحلـه      

تشخیص هاي میکربی

(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 کهاستاي تخصصیهدف کلی به اجزشکستنمنظور(

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

حضور فعال داشته باشد.اهی بخش هاي عفونی مختلفدر جلسات صبحگ.1
را شرح دهد.نحوه نمونه برداري و انتقال آن به آزمایشگاه.2
را اجرا کند.نحوه نمونه برداري و ذخیره نمونه ها.3
، تشخیص میکرب ها را انجام دهد. با استفاده از تست هاي بیوشیمیایی و سرولوژي.4
ایشگاه، گزارش تهیه کند.هاي انجام شده در آزمبراي فعالیت.5

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)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 کوشابیمارستان داشته باشد و نسبت به وظایفدر و به موقعدانشجو می بایست حضور فعال

تحقیق و حل مسائل پیش آمده از دیگر وظایف دانشجویان می باشد.. و مسئولیت پذیر باشد

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد۵٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد١۵آزمون میان ترم 

نمرهدرصد٣٠شرکت فعال در کالس نمرهدرصد۵انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهتاهپاسخ کوتشریحی

-----------(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

اینترنتی


