
 

 ))طراحي پيشگام تدريس((   آشنایی داشته باشد.
 

         400-401  اولنيمسال          5علوم آزمايشگاهي ترم دانشجويان رشته    : یادگيرنده گروه      باکتری شناسي پزشکي )نظری(  :عنوان درس

 واحد  3 داد واحد:تع              10-12شنبه و چهار  14-16شنبه يک: روز برگزاري كالس         عليرضا محمدزادهدکتر   نام استاد :

 

 اهداف جلسات  موضوع  جلسه

 اول
تعيين  اط اطمينان از داشتن پيشنيازها، جايابي،برقراری ارتب تبيين انتظارات  _ارزشيابي آغازين   _معارفه

 اهداف 

 م دو
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  استافيلوکوك ها 

 و پيشگيری  انتشخيص آزمايشگاهي، درم

 سوم 
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  استرپتوکوك ها 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 مچهار
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  پنوموکك و انتروکك ها 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

  پنجم
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،   ياسيهسرني

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 شمش
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  باسيلوس ها 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 تمهف
اپيدميولوژی، يافته های باليني،  ز،آشنائي با ساختمان، پاتوژن کلستريديوم ها

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 - )ارزشيابي تکويني(   شتم ه

 همن
 اکورينه باکتريوم ها، اريزيپلوتريکس و ليستري

 
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني، 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 دهم
شنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني، آ انترباکترياسه 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 يازدهم
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  انترباکترياسه 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 دوازدهم 
يدميولوژی، يافته های باليني، اپآشنائي با ساختمان، پاتوژنز،   ويبريوها

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 سيزدهم
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  کمپيلو باکتر، هليکوباکتر 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 چهاردهم
ميولوژی، يافته های باليني، يدآشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپ سودوموناس و اسينتوباکتر 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 پانزدهم 
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،    ها هموفيلوس

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 شانزدهم 
اليني، ب آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های بوردتال و لژيونال  

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 هفدهم 
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  يرسينيا، فرانسيسال 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 هجدهم
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  بروسال، پاستورال  

 شگاهي، درمان و پيشگيریايتشخيص آزم

 نوزدهم 
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  مايکوباکتريوم توبرکلوزيس  

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 بيستم 
ني، ليآشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های با مايکوباکتريوم لپره و ساير مايکوباکتريوم ها 

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری



 

 بيست و يکم 
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  تروپونما

 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 بيست و دوم 
آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  بورليا، لپتوسپيرا 

 هي، درمان و پيشگيریتشخيص آزمايشگا

آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  کالميديا و کالميديوفيال   بيست و سوم 
 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

ای باليني، آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته ه ريکتزيا مايکوپالسما  بيست و چهارم
 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

آشنائي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني،  اکتينومايست ها و نوکارديا بيست و پنجم
 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

ي با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های باليني، آشنائ وباکتريوم ها و باکتری های گرم منفي بي هوازیباکتروئيدس ها، فور بيست و ششم
 تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری

 تشخيص پيشرفت تحصيلي فراگيران  ارزشيابي تراکمي  بيست و هفتم

 

 

تدريس   جامع طراحي   

(Course Plan ) 
 

 400-401 اول  :نيمسال     5 شته علوم آزمایشگاهی ترمدانشجویان ر  يادگيرنده: گروه     پزشکی )نظري(باكتري شناسی   :عنوان درس

 عمومی  شناسی  ميکروب پيشنياز:               واحد  3  واحد: تعداد            محمدزاده عليرضا دكتر :استاد نام

 

  ای باکتريائياليني، تشخيص آزمايشگاهي، درمان و پيشگيری عفونتهپاتوژنز، اپيدميولوژی، يافته های بآشنائي با   :هدف کلي درس

 :هداف ويژه ا

با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژي، یافته هاي بالينی، تشخيص آزمایشگاهی، درمان و پيشگيري كوكسی هاي گرم مثبت آشنایی داشتتته   -1

 باشد.

 رح دهد.یشگاهی، درمان و پيشگيري كوكسی هاي گرم منفی را شساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژي، یافته هاي بالينی، تشخيص آزما -2

با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژي، یافته هاي بالينی، تشخيص آزمایشگاهی، درمان و پيشگيري باسيل هاي گرم مثبتتت آشتتنایی داشتتته   -3

 باشد.

پيشگيري باسيل هاي گرم منفتتی آشتتنایی داشتتته   با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژي، یافته هاي بالينی، تشخيص آزمایشگاهی، درمان و -4

 باشد.

 ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژي، یافته هاي بالينی، تشخيص آزمایشگاهی، درمان و پيشگيري باكتري هاي مارپيچی را شرح دهد. -5

اقد دیتتواره ستتلولی را شتترح  ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژي، یافته هاي بالينی، تشخيص آزمایشگاهی، درمان و پيشگيري باكتري هاي ف -6

 دهد.

ز، اپيدميولوژي، یافته هاي بالينی، تشخيص آزمایشگاهی، درمان و پيشگيري باكتري هتتاي بتتا زنتتدگی داختتل ستتلولی  با ساختمان، پاتوژن -7

   اجباري آشنایی داشته باشد.

 

 

 



 

 سازمان دهندهپيش  الگوی تدريس:                   سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش تدريس:  

 وظايف و تکاليف دانشجو:

 ت درس حضور یابند.ایستی به طور مرتب و منظم در جلسادانشجویان ب -1

 .با آمادگی قبلی در مباحث درس مشاركت داشته باشند -2

 .شركت دانشجو در امتحان هاي ميان ترم و پایان ترم الزامی است -3

 .دداشته باشنس حضور یافته و براي پرسش درسی آمادگی  ه درس قبلی در كالدانشجویان باید در هر جلسه  با مطالع -4

 

  :  روش ارزشیابی دانشجو

 

 نمره از بيست فعاليت  رديف 

 1 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 1 آزمون های کالسي در سامانه نويد 2

 1 حضور در کالس های مجازی 3

 2 امتحان ميان ترم  4

 15 امتحان پايان ترم  5

 

 مطالعه :  منابع

1. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller., Medical Microbiology; MOSBY 

ElSEVIER, last edition 

2. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 24th Edition , McGraw-hill, medical 

publication; last edition 

 


