
 

 ))طراحي پيشگام تدريس((  
 

  401-400 :اولنيمسال                     1ترم   محيطبهداشت دانشجويان رشته    :يادگيرندهگروه        (نظری )   وميعم ميکروب شناسي :عنوان درس

 واحد  1 :واحد تعداد           14-16به شنسه  :  روز برگزاری كالس          عليرضا محمدزادهدكتر  :نام استاد          

 

 اهداف جلسات  موضوع  جلسه

 تری هااكو طبقه بندی ب تاريخچهآشنايي با  و طبقه بندی باكتری ها  تاريخچه اول

 ها باكتریساختمان نايي  با آش باكتری ها ساختمان  م دو

 باكتری و مرگ  بر رشد مؤثر عوامل او مرگ ميکروارگانيسم ه رشد سوم 

 فلور ميکروبي بدن انسان آشنائي با  انفلور ميکروبي بدن انس مچهار

 كنترل ميکروارگانيسم ها روش های آشنائي با  كنترل ميکروارگانيسم ها   پنجم

 شمش
 ها  وس كليات وير

 ساختمان، تکثير، پاتوژنز ويروس هاآشنائي با 

 تمهف
 وسي بيماری های مهم وير

 در انسان وسيبيماری های مهم وير آشنائي با 

 ها  كلياتي در مورد انواع انگل آشنائي با  ها گل ان كليات  شتم ه

 - تراكمي  ارزشيابي همن

 

تدريس   جامع طراحي   

(Course Plan) 
 

              401-400 اول  :نيمسال     1 ترم محيطبهداشت دانشجويان رشته     يادگيرنده: گروه         (نظری) عمومي  ميکروب شناسي :عنوان درس

 - پيشنياز:               واحد  1  واحد: تعداد            محمدزاده ضاعلير دكتر :استاد نام

 

سير تکاملي، راه های انتقال، بيماريزايي، اصول تشخيص آزمايشگاهي، پيشگيری، كنترل و طبقههه ،  انتشار،  اهميتآشنائي با      :هدف كلي درس

 ها و ويروس هاری بندی باكت

 :هداف ويژه ا
 زايي را شرح دهد.   بيماری و باكتری حيات آنها در اهميت و سلولي داخلي، پوشش های ارگان سم،پروتوپال باكتريايي، سلول ساختمان -1

 شته باشد.نترل ميکروارگانيسم ها آشنايي دابا روش های ك -2

 شته باشد.آشنايي دا  کروبي بدن انسانمي  فلوربا   -3

 د.شته باشآشنايي دانگل ها  ت اها، بيماری های ويروسي و كليابا ويروس   -4

 پيش سازمان دهنده الگوی تدريس:                   هيبحث گروسخنراني، پرسش و پاسخ و  روش تدريس: 

 وظايف و تکاليف دانشجو:
 ت درس حضور يابند.ايستي به طور مرتب و منظم در جلسادانشجويان ب -1

 .با آمادگي قبلي در مباحث درس مشاركت داشته باشند -2

 .ن ترم و پايان ترم الزامي استشركت دانشجو در امتحان های ميا -3

 .داشته باشنده درس قبلي در كالس حضور يافته و برای پرسش درسي آمادگي  در هر جلسه  با مطالع  ان بايددانشجوي -4



 

  : وش ارزشيابي دانشجور
 

 نمره از بيست فعاليت  رديف 

 1 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 1 نويدسامانه ن های كالسي در آزمو 2

 1 های مجازی حضور در كالس 3

 2 ميان ترم  امتحان 4

 15 امتحان پايان ترم  5

 منابع و مؤاخذ جهت مطالعه بيشتر:

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 


