
 

  طراحی پیشگام تدریس  )) جدول( ( 
                                                                           

  ق عملاترم یک ات شجویاندان گروه فراگیر :                        آزمایشگاه باکتریولوژي وانگل شناسی  : عنوان درس 

  حسین نوري نام استاد :                                                   1401-1400اول   نیمسال :

  /.5تعداد واحد :                                                                  -  روز برگزاري کالس  :
  

  اهداف  جلسات  موضوع  نحوه برگزاري کالس *  جلسه
 اصول با معارفه، آشنایی  حضوري  اول  

 اصول و وادم آزمایشگاهی،
  ایمنی

  

میکرب  واهداف حیطه هاي عمل شنائی دانشجویان با کلیاتآ-1

  و انگل شناسیشناسی 

 انواع میکروسکوپ را بشناسد.-2 

اجزاي میکروسکوپ را نام برده و هر کدام را به اختصار شـرح  -3

 دهد.

 توانایی کار با میکروسکوپ پیدا کند. -4

  کند. وسایل آزمایشگاهی را آشنایی پیدا -5 

 شیمیایی) -آشنایی با انواع روش هاي استرلیزاسیون (فیزیکی-1  استریلیزاسیون هاي روش  حضوري  دوم

  تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر روي میکروارگانیسم ها -2

  انواع دستگاه و مواد استرلیزاسیون را بشناسد-3

آشنایی با انواع محیط هاي کشت   حضوري  سوم
ول کشت، و طرز تهیه آنها، اص

جداسازي و خالص سازي 
  باکتري ها

محیط هـاي اصـلی کشـت بـاکتري هـا را بـا دیـدن محـیط         -1

  تشخیص داده و نام ببرد.

 اصول کلی  و طرز تهیه انواع محیط کشت را بداند-2

 از نمونه مورد نظر بر روي محیط جامد   Loopبا استفاده از -3

  کشت تهیه کند و مایع

 گرم و مشاهده آمیزي رنگ  حضوري  چهارم

و مرور چند الم  ها باکتري
  آموزشی

 از نمونه مورد نظر الم تهیه کند.-1

  الم را رنگ آمیزي کند.-2

  الم را در زیر میکروسکوپ مشاهده کند.-3

  نتیجه را گزارش کند. (باکتري گرم مثبت یا منفی) -4

  بررسی میکروسکوپی الم هاي آموزشی -5

 مهم هاي انگل مشاهده و معرفی  حضوري  پنجم
   بیماریزا

  (تک یاخته هاي خونی ونسجی)

میکروسکوپی اشـکال مختلـف انتاموبـا هیسـتولتیکا و     بررسی -1

 انتاموبا کلی (کیست و تروفوزوئیت)

 -بررسی میکروسـکوپی اشـکال مختلـف انگـل مولـد ماالریـا       -2

بررســی میکروســکوپی اشــکال آماســتیگوت، تریپوماســتیگوت،  

 لیشمانیا و تریپانوزوم پروماستیگوت و اپیماستیگوت

بررسی میکروسکوپی اشکال مختلف سیرتکاملی توکسوپالسما -3

 بررسی میکروسکوپی ژیاردیا، تریکوموناس واژینالیس،  -4

  



 

 مهم هاي انگل مشاهده و معرفی  حضوري  ششم
   بیماریزا

  (کرم ها)

انـواع کـرم نمـاتود و سسـتود و     مشخصات مهم ماکروسکوپی -1

 ماکروسکوپی آن را مشاهده کند.از نظر ترماتود را 

کنـد و بـه   را بیـان   ان هامشخصات مهم میکروسکوپی تخم  -2

  .را تشخیص دهد هاطریق میکروسکوپی تخم

    ارزشیابی عملی  حضوري  هفتم

        هشتم

        نهم

        دهم

        یازدهم

        دوازدهم

        سیزدهم

      چهاردهم

      پانزدهم

      شانزدهم

      هفدهم

      هجدهم

        نوزدهم

  
 آنالین / آفالین / حضوري  



 

  طرح جامع تدریس 
  (Course Plan)   

  
  ق عملاترم یک ات شجویاندان گروه فراگیر :                  آزمایشگاه باکتریولوژي وانگل شناسی عنوان درس :

  حسین نوری نام استاد :                                                                 1401-1400اول   نیمسال :

  - :  پیشنیاز                                                                                              /. واحد عملی5     تعداد واحد :

   هدف کلی درس : 
و آشـنایی بـا مورفولـوژي    بـاکتري هـا    هیآزمایشـگا  تشخیص و و انگل شناسی شناسی میکروب آزمایشگاه با آشنایی

  در ایران محدود و وسیع انتشار داراي زاي بیماري انگل هاي کلیه
  :اهداف ویژه 

 .آشنایی با اجزاء میکروسکوپ نوري پیدا کند .1

 .طرز تهیه محیطهاي کشت با کتري شناسی را بیاموزد .2

 .قادر به تفکیک باکتریهاي گرم مثبت از گرم منفی باشد .3

   .ها آشنا شود ت با کتريبا طرز کش .4

 .زیر میکروسکوپ آشنا شود انگلبا نمونه هاي  .5

  .با طرز تشخیص نمونه هاي انگلی آشنا شود .6
  : روش تدریس 

به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده، مباحث این درس به صورت سخنرانی و پرسـش و پاسـخ و کـار عملـی     
بـه   وسـایل آزمایشـگاه)   -ماژیـک و بـرد   -ویـدئو پروژکتـور   -رایانه -(کتابتدریس میگردد. از وسایل کمک آموزشی 
  .تناسب در ارا ئه مطالب استفاده خواهد شد

   الگوي تدریس :
  سازمان دهنده شیپ

  : ف و تکالیف دانشجووظای
 .باشد داشته منظم و فعال حضور کالسها در - 1

 .دهد پاسخ درس حین در شده طرح سئواالت به - 2

  .باشد داشته را شفاهی و کتبی امتحان آمادگی بخش هر پایان در - 3
  
  
  
  
  
  
  



 

   : روش ارزشیابی دانشجو
  نمره از بیست  فعالیت  ردیف

  0  انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر  1
  0  آزمون هاي کالسی در سامانه نوید  2
  2  حضور در کالس   3
  5  امتحان میان ترم  4
  13  امتحان پایان ترم  5
6      

  
 : منابع مطالعه 

  نگر. جامعه نشر .امانلو سعید میکروبیولوژي، آزمایشگاه کار کتاب  - 1
 .جعفري انتشارات .براتی بابک .شناسی میکروب آزمایشگاه کار دستور - 2

 رحامد اختیاري و همکاران ؛ نشر میاصول انگل شناسی، براون، نوا ، ،مارکل، ریپون، ترجمه دکتر - 3

  ئبی، آخرین چاپبیماریهاي انگلی در ایران، دکتر اسماعیل صا - 4
  
  
  

  توضیحات:
  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس هاي آفالین در  
  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتکالس هاي آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در  


