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شماره 
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تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

روش 

 یاددهی
 یادگیری

مواد و 

وسایل 
 آموزشی

زمان 

 جلسه
 )دقیقه(

 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  

آشنايي با 
مکانيسم های 

پاتوژنسيته 
ارگانيسم ها و 

نقش ايمني در 
 برابر آنها

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

  توضيح دهدارگانيسم بيماری زا را. 
 .مکانيسم های پاتوژنسيته ارگانيسم ها را بيان کند 
 بيماری زا را  م هاینقش ايمني در برابر ارگانيس

 شرح دهد.
  بيماری زا را از  ارگانيسم هایراههای گريز

 سيستم ايمني ميزبان بيان کند.
 

 ب(حيطه عاطفي:

 

 

 

 

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهي

 وايت برد
 ماژيک
ويدئو 

 پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ در انتهای  120

آمادگي برای جلسه  -کالس

 آينده

آزمون های 

 آغازين

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –سئله حل م –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


با هدف قضاوت در مورد تسلط  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق شرکت و
 همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 ری کند.پيگي

2  
آشنايي با 

استافيلوکوك و 
 1 ميکروکوك

 دانشجو بتواند
 شناختي: الف( حيطه

 بيان کندك را ونس استافيلوکج. 
 را انسان با رابطه در استافيلوکوك گونه های مهم 

 .توضيح دهد
  ،خصوصيات رشد )محيط کشت، دمای رشد

 .کند بيانك را وپيگمان( استافيلوک
 شرح دهد ك راونحوه انتقال استافيلوک. 
  عوامل بيماريزايي استافيلوکوکوس اورئوس

، TSS1والز، انتروتوکسين، )کپسول، کاتاالز، کوآگ
 .بيان کنداکسفولياتينو... را 

 استافيلوکوکوس از ناشي ایھبندی بيماری تقسيم 
توضيح را  اورئوس، اپيدرميديس و ساپروفتيکوس

 .دهد
 برداری، بررسي نمونه ) هيشخيص آزمايشگات

کوآگوالز  و کاتاالز ایھميکروسکپي، کشت، تست
 .بيوگرام را بيان کندآنتي  و...( و

  شرح دهدرا  ميکروکوكجنس. 
 

 ب(حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق شرکت و
 همراهي نمايد.

 

 

 

 

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهي

 وايت برد
 کماژي

ويدئو 
 پروژکتور

 کتاب، مقاله
نرم افزار 
Power 

point 

 یپرسش و پاسخ در انتها 120

 -کالس

Quiz ندهيدر جلسه آ 

 ينيتکو
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  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پيگيری کند.

3  
آشنايي با 

استافيلوکوك و 
 2 ميکروکوك

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

 بيان کندك را ونس استافيلوکج. 
 را انسان با رابطه در استافيلوکوك گونه های مهم 

 ببرد. امن
  ،خصوصيات رشد )محيط کشت، دمای رشد

 .کند بيانك را وپيگمان( استافيلوک
 بيان کند ك راونحوه انتقال استافيلوک. 
  عوامل بيماريزايي استافيلوکوکوس اورئوس

 TSS1)کپسول، کاتاالز، کوآگوالز، انتروتوکسين، 
 .، اکسفولياتينو... را نام ببرد

 ستافيلوکوکوسا از ناشي ایھبندی بيماری تقسيم 
 .را نام ببرد اورئوس، اپيدرميديس و ساپروفتيکوس

 برداری، بررسي نمونه ) هيشخيص آزمايشگات
کوآگوالز  و کاتاالز ایھپي، کشت، تستوميکروسک

 .بيوگرام را بيان کندآنتي  و...( و

  شرح دهدرا  ميکروکوكجنس. 
 

 ب(حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق شرکت و در
 همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پيگيری کند.

 

 

 

 

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهي

 وايت برد
 ماژيک
ويدئو 

 پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

 یپرسش و پاسخ در انتها 120

 -کالس

Quiz ندهيدر جلسه آ 

 ينيتکو

4  
آشنايي با 

 استرپتوکوك
 دانشجو بتواند

 الف( حيطه شناختي:

 
 

 سخنراني،

 ش وپرس

 وايت برد
 ماژيک

پرسش و پاسخ در انتهای  120
 ارائه کالسي-کالس

 ينيتکو
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 بيان کندك را وجنس استرپتوک. 
 موليزين،ھ) اھاسترپتوکوك طبقه بندی ایھمعيار 

 .کند بيان را( النسفيلد طبقه بندی
 گروه نام) پزشکي نظر از مهم ایھكواسترپتوک 

 و تشخيصي تست مهمترينجايگاه النسفيلد، 
 .ببرد نام را( بيماری مهمترين

  )خصوصيات رشد )محيط کشت، دمای رشد
 .ك را مشخص کندواسترپتوک

 های گروه ك وعوامل بيماريزايي استرپتوکA  را
 .نام ببرد

 استرپتوکوك از ناشي ایھبندی بيماری تقسيم 
 .را نام ببرد  Aهای گروه 

 های گروه  استرپتوکوك یھتشخيص آزمايشگاA 
 ح دهد.را شر

 های گروه  اصول کلي درمان استرپتوکوكA  را
 توضيح دهد.

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق شرکت و
 همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پيگيری کند.

 
 
 
 

شناختي، 
 عاطفي

 بحث پاسخ،

 گروهي

ويدئو 
 پروژکتور

 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

5  
آشنايي با 

پنوموکوك و 
 انتروکوك

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

  را توصيف کند پنوموکوك و انتروکوكجنس. 
 ببرد نام را پزشکي نظر زا انتروکوك های مهم. 
  )خصوصيات رشد )محيط کشت، دمای رشد

 
 
 
 
 

 سخنراني،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهي

 وايت برد
 ماژيک
ويدئو 

 پروژکتور
 کتاب، مقاله

پرسش و پاسخ در انتهای  120
 ارائه کالسي-کالس

 ينيتکو
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 .را مشخص کند پنوموکوك و انتروکوك
  را نام  پنوموکوك و انتروکوكعوامل بيماريزايي

 .ببرد
 پنوموکوك و  از ناشي ایھبندی بيماری تقسيم

 .را نام ببرد انتروکوك

 پنوموکوك و انتروکوك را  یھتشخيص آزمايشگا
 شرح دهد.

 را  پنوموکوك و انتروکوكکلي درمان  اصول
 توضيح دهد.

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق شرکت و
 همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پيگيری کند.

 
شناختي، 

 عاطفي

نرم افزار 
Power 

point 

6  
آشنايي با جنس 

های خانواده 
 نايسرياسه

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

 نايسريا را تعريف کند های خانواده جنس. 
 رشد) غيرپاتوژن و ژنپاتو ایھگونه  بين اھتفاوت 

 تغييرات به حساسيت غني، و ساده ایھمحيط در
 .ببرد نام را( دما

  ساختمان شيميايي کپسول مننگوکوك و
 .سرولوژيک را نام ببرد ایھھگرو

 مننژيت،) ای مننگوکوکيھبيماری 
 .تعريف کند را( مننگوکوکسمي

 را مننگوکوکي ایھدرمان و پيگشيری از بيماری 
 .کند بيان

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهي

 وايت برد
 ماژيک
ويدئو 

 پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

انتهای  پرسش و پاسخ در 120

 ارائه کالسي-کالس

 ينيتکو
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 ويروالنس گونوکوك را نام  فاکتورهای نمهمتري
 .ببرد

 نمايد بيان را سوزاك باليني ایھه افتي. 

 گونوکوك و مننگوکوك هيتشخيص آزمايشگا 
 .آميزی، کشت( را مشخص نمايد رنگ نمونه،)

  و مننگوکوكاصول درمان و پيشگيری از بيماری 
 کند. را بيان گونوکوك

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق شرکت و
 همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پيگيری کند.

7  
آشنايي با جنس 

های خانواده 
 1 نتروباکترياسها

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

  نتروباکترياسه را توصيف کنداخانواده. 
 تخمير معيار اساس بر رانتروباکترياسه ا ایھھگرو 

 .قدرت بيماريزايي نام ببرد و الکتوز
 کشت ایھمحيط) سهخصوصيات رشد انتروباکتريا 

EMB  ،مک کانکي ،TSI  )دمای رشد، حرکت ،
 .را مشخص کند

 ه )آنتي ژن عوامل بيماريزائي خانواده انتروباکترياس
 .را نام ببرد ها، توکسين ها(

  جنس اشرشيا کلي، عوامل بيماريزايي، بيماری ها
 و درمان و پيشگيری از آن را شرح دهد.

 
 ب(حيطه عاطفي:

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهي

 وايت برد
 ماژيک
ويدئو 

 پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

خ در انتهای پرسش و پاس 120

 ارائه کالسي-کالس

 ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق شرکت و
 همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پيگيری کند.

 



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 

8  
آشنايي با جنس های خانواده 

 2 نتروباکترياسها

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

  شيگال را  از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
 شرح دهد.

  سالمونال را  از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
 شرح دهد.

  ئوس را پروت از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
 شرح دهد.

  کلبسيال را  از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
 شرح دهد.

  يرسينيا را  از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
 شرح دهد.

  سراشيا را  از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
 شرح دهد.

  اين تشخيص آزمايشگاهي، پيشگيری و درمان
 را شرح دهد. باکتری ها

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

رسش و پاسخ پ 120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

 ينيتکو

9  
آشنايي با جنس های خانواده 

 3 نتروباکترياسها

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

  يرسينيا را  از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
 شرح دهد.

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ينيتکو
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  سراشيا را  از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
 شرح دهد.

  ديگر  از ناشي ایھ عفونتاپيدميولوژی و
را شرح  نتروباکترياسهباکتری های خانواده ا

 دهد.

  تشخيص آزمايشگاهي، پيشگيری و درمان موارد
 ذکر شده را شرح دهد.

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

 ر طول کالس مسائل دانشجو با تمرکز حواس د
 را پيگيری کند.

نرم افزار 
Power point 

 آينده

10  

باسيل های گرم آشنايي با 
 :منفي غير تخمير کننده

 / وناس/ بورخولدرياسودوم
 اسينتوباکتر

 بتوانددانشجو 
 الف( حيطه شناختي:

 سودوموناس را تعريف کند و گونه های جنس. 
  سودوموناس را مشخص کند مهمخصوصيات. 
 آئروژينوزا عوامل بيماريزايي سودوموناس 

 .و...( را بيان کند )کپسول، پيلي، اندوتوکسين
 را  آئروژينوزا سودوموناس یھتشخيص آزمايشگا

 .بيان کند
 از ناشي ایھعفونت  کنترل و پيشگيری ههایرا 

 دھرا توضيح د آئروژينوزا سودوموناس
  دبورخولدريا را تعريف کنو گونه های جنس 
 بيمارستاني ایھنقش بورخولدريا را در عفونت 

 کند. بيان
  اسينتوباکتر را تعريف کندو گونه جنس. 

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

 آينده

 ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 داسينتوباکتر را بيان کن از ناشي هایبيماري. 
 

 ب(حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.

11  
 آئروموناس، ويبريو،آشنايي با 

 پلزيوموناس

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

 را تعريف کند و خصوصيات مهم آن ويبريوکلرا. 
  نحوه انتقال و نقش حاملين را در بيماری وبا

 .تعريف کند
 باليني وبا را بيان کندی نما. 
 برداری، نمونه)ن یھاصول تشخيص آزمايشگا 

 .( وبا را تعريف کندکشت گستره،
  ،اصول کلي درمان )جايگزيني آب و الکتروليت

بيوتيک تراپي( و مقاومت داروئي وبا را  آنتي
 .بيان نمايد

  اصول پيشگيری از وبا و نحوه شيوع آن را
 .تعريف نمايد

  از ناشي ایھمایو بي مهمخصوصيات 
 .کند بيان راآئروموناس 

 جنس پلزيوموناس راتعريف کند 

  از ناشي ایھو بيمای مهمخصوصيات 
 .کند بيان اپلزيوموناس 

 تعريف کند جنس آئروموناس را. 

 

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

 ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ب(حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 د.شرکت و همراهي نماي

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.

12  
 و کمپيلوباکترآشنايي با 

 يکوباکترلھ

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

 جنس کمپيلوباکتر را تعريف کند. 
 و  و خصوصيات مهم آن کمپيلوباکتر ژژوني

 .جايگاه آنرا نام ببرد
 ی، درمان ھصول تشخيص آزمايشگا، ابيماريزائي

 .کمپيلوباکتر ژژوني را بيان کند و پيشگيری
 را تعريف کندو خصوصيات  پيلوری ليکوباکترھ. 
 بيان را پيلوری ليکوباکترھ از ناشي ایھماریبي 

 .کند
  پيلوری ليکوباکترھبيماريزائي و اپيدميولوژی 

 .رابيان کند
 را پيلوری ليکوباکترھ یھتشخيص آزمايشگا 

 .کند بيان
  پيلوری ليکوباکترھاصول درمان و پيشگيری از 

 .کند رابيان
 

 ب(حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند سيتدر نيدر ح زهيبا انگ. 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

 ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 را پيگيری کند.
 
 

 باسيلوسآشنايي با   13

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

 گونه های مهم آن و جايگاه جنس باسيلوس ،
 شرح دهد.را  آنها

 زخم  نقش اسپور و کپسول را در باسيل سياه
 .بيان نمايد

 زخم را  باسيل سياه و يافته های باليني سرايت
 .بيان کند

 و پيشگيری از  ی، درمانھتشخيص آزمايشگا
 .زخم را بيان کند سياه

  ،باسيلوس سرئوس، بيماری زايي، نمای باليني
 درمان و کنترل آن را شرح دهد.

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

 الس مسائل دانشجو با تمرکز حواس در طول ک
 را پيگيری کند.

 

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

 ينيتکو

 کلستريديومآشنايي با   14

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

 يات جنس کلستريديوم را بيان نموده، خصوص
 را اھ آن جايگاه و برده نام را آن مهم ایھ هگون

 .بزند مثال

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

 ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 زايي، انتقال، توکسين و نمای باليني بيماري
شرح ناشي از کلستريديوم بوتولينوم را  بيماری

 دهد
  اصول درمان و پيشگيری کلستريديوم بوتولينوم

 ن کند.را بيا
  ز کلستريديوم ديفيسيل ناشي او انتقال بيماری

 .را نام ببرد
  اصول درمان و پيشگيری بيماری ناشي از

 .کلستريديوم ديفيسيل را بيان نمايد
  بيماريزائي کلستريديوم پرفرنژنس را را بيان

 .نمايد
  نحوه انتقال کلستريديوم پرفرنژنس را تعريف

 .کند
 پرفرنژنس  کلستريديوم از ناشي ایھبيماری

 باکتريمي، گازی، نگرنگا وازی،ھ)سلوليت بي
 .ميت غذائي( را تعريف کندمسمو

 بيوتيک تراپي،  صول کلي درمان )آنتيا
توکسين و  دبريدمان و آمپوتاسيون، تجويز آنتي

 .اکسيژن پرفشار( را بيان کند
 پني  تجويز ا،ھصول پيشگيری )تميزی زخما

 از ناشي ایھسيلين، طبخ کامل غذا( از بيماری
 .دھا توضيح دنس رپرفرنژ کلستريديوم

 ناشي از کلستريديوم تتاني را نام  ایھبيماری
 .ببرد

 انتقال و بيماريزائي باسيل کزاز را بيان کند. 
 کند بيان را کزاز باليني ایھه يافت. 

 .اصول درمان و پيشگيری کزاز رابيان کند
 

Power point 



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ب(حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.

 

15  
پاستورال، فرانسيسال آشنايي با 

 و لژيونال

 بتوانددانشجو 
 الف( حيطه شناختي:

 باليني ایھه بيماريزايي و يافت، خصوصيات 
 .پاستورال را بيان کند

 اصول کلي درمان و ی، ھتشخيص آزمايشگا
 .پاستورال را بيان کند زپيشگيری ا

 باليني ایھه تبيماريزايي و ياف، خصوصيات 
 .فرانسيسال را بيان کند

 اصول کلي درمان و ی، ھتشخيص آزمايشگا
 .فرانسيسال را بيان کند زپيشگيری ا

 صوصيات لژيونال را بيان کندخ. 
 لژيونال عفونت باليني ایھه بيماريزايي و يافت 

 .بيان کند را يي
 کند بيان را لژيونال یھتشخيص آزمايشگا. 
 باليني عفونت لژيونال را  ایھه بيماريزايي و يافت

 .بيان کند
 کند بيان را لژيونال یھتشخيص آزمايشگا. 
  اصول کلي درمان و پيشگيری از لژيونال را بيان

 .کند
 

 ب(حيطه عاطفي:

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

 آينده

 ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

 طول کالس مسائل  دانشجو با تمرکز حواس در
 را پيگيری کند.

 

 هموفيلوس، بروسال   16

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

 کند تعريف را هموفيلوسنس ج. 
 انزا و جايگاه آنرا نام ببردولآنف هموفيلوس. 
 انزا )کپسول، وهموفيلوس آنفل مهمصوصيات خ

 .رابيان کند  خوني(  ایھفاکتور هنيازمندی ب
 انزا وهموفيلوس آنفل از ناشي ایھبيماری

را نام  )مننژيت، اوتيت، سينوزيت، آرتريت و...(
 .ببرد

 و صول کلي درمان اهي، تشخيص آزمايشگا
 .کند بيان را هموفيلوسپيشگيری 

  مهم آن را بيان صوصيات و خبروسال جنس
 کند.

 بيماری ناشي از بروسال را تعريف کند. 
 کند بيان را بروسلوز باليني ایھه يافت. 
 و صول کلي درمان هي، اتشخيص آزمايشگا

 .بروسال را بيان کندپيشگيری 
 

 ب(حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پاسخ  پرسش و 120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

 اي ينيتکو

 يصيتشخ



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.

 

17  
و گرم منفي  بوردتال اشنايي با

 های ناشايع

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

  آن را بيان  مهمصوصيات و خ بوردتالجنس
 کند.

 پرتوسيس را تعريف  بيماری ناشي از بوردتال
 .کند

 وصول کلي درمان هي، اتشخيص آزمايشگا 
 .را بيان کند بوردتالپيشگيری 

  ديگر باکتری های گرم منفي ناشايع را نام برده
 و اهميت باليني آنها را شرح دهد.

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

 دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل 
 را پيگيری کند.

 

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

 آينده

 اي ينيتکو

 يصيتشخ

 1 ها مايکوباکتريومآشنايي با   18

 ختي:الف( حيطه شنادانشجو بتواند 
  بندی طبقه  ایھمعيارو جنس ميکوباکتريوم

 .ميکوباکتريوم را توصيف کند
 را پزشکي نظر از ميکوباکتريوم مهم ایھه گون 

 .نمايد بيان
  را توبرکولوزيس  ميکوباکتريوم ديواره مهماجزاء

 .نام ببرد

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

  ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 عوامل  همقاومت ميکوباکتريوم توبرکولوزيس ب
قليا، فيزيکي و شيميايي )نور خورشيد، اسيد، 

 .سيلين( بيان کند الکل، پني
  مخزن و نحوه انتقال ميکوباکتريوم

 .توبرکولوزيس را تعريف کند
 ميکوباکتريوم  و نمای باليني بيماريزائي

 .توبرکولوزيس را نام ببرد
 ست توبرکولينت (PPD) را تفسير کند. 
 مايکوباکتريوم یھصول تشخيص آزمايشگاا 

 .را بيان نمايد توبرکولوزيس
  سل  و همچنين پيشگيری از کلي درماناصول

 .را بيان نمايد

  
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.

 

 2 ها مايکوباکتريومآشنايي با   19

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي: 
 يکوباتريوم لپره را اجايگاه و بيماری ناشي از م

 .نام ببرد
 در رشد عدم) جذام باسيل مهمات خصوصي 

 .مصنوعي، آرايش آن( را بيان کند ایھمحيط
 باسيل  ، بيماری زايي، و نمای بالينينحوه انتقال

 .جذام را بيان کند

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

  ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ی، پيشگيری و ھصول تشخيص آزمايشگاا
 .باسيل جذام را بيان کند درمان

های آتپيک را نام برده و اهميت  مايکوباکتريوم
 رح دهد.باليني آنها را ش

 باسيل  ، بيماری زايي، و نمای بالينينحوه انتقال
 .جذام را بيان کند

 ی، پيشگيری و ھصول تشخيص آزمايشگاا
 .باسيل جذام را بيان کند درمان

 
 

 ب(حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

 ا تمرکز حواس در طول کالس مسائل دانشجو ب
 را پيگيری کند.

 

20  
کورينه آشنايي با 

 ليستريا/ /باکتريومها/گاردنرال
 اريزيپلوتريکس

 دانشجو بتواند 
 الف( حيطه شناختي:

 باکتريوم را تعريف کند هجنس کورين. 
 و جايگاه آنرا نام ببرد هباکتريوم ديفتري هکورين. 
  کند بيان را ديفتری باسيل مهمخصوصيات. 
 و توکسين ژنيک باسيل ديفتری آنتي  ایھپتي

 .را نام ببردديفتری 
 اژيناليس وبيماری ناشي خصوصيات گاردنرال و

 .از آن را بيان کند
  نقش گاردنرال واژيناليس را در ايجاد واژينوز

 .باکتريال بيان کند

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهای 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 آينده

  ينيتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ليستريا منوسيتوژنز و جايگاه آنرا نام ببرد. 
  بيان را منوسيتوژنز ليستريا مهمخصوصيات 

 .کند

 پيدميولوژی و بيماريزائي ليستريا منوسيتوژنز ا
 .را بيان کند

 کند بيان را ليستريوز باليني ایھه يافت. 

 و درمان هي، اصولخيص آزمايشگاتش 
 .ليستريوز را بيان کند از پيشگيری

  کند بيان را اريزيپلوتريکس مهمخصوصيات. 

 پيدميولوژی و بيماريزائي اريزيپلوتريکس را ا
 .بيان کند

 از ناشي ایھباليني عفونت ایھه يافت 
 .بيان کند را اريزيپلوتريکس

 و درمان ی، اصولھيشگاخيص آزماتش 
 .اريزيپلوتريکس را بيان کند از پيشگيری

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.

 

 ها اسپيروکتآشنايي با   21

 دانشجو بتواند
 الف( حيطه شناختي:

 اسپيروکت را تعريف کند. 
  ایھبيماری و اسپيروکت در مهم ایھجنس 

 .را نام ببرد اھآن از ناشي

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
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  پونما پاليدوم رابيان کندتر مهمخصوصيات. 
  نحوه انتقال ترپونما پاليدوم )آميزش، انتقال از

 .جنين( را بيان کند همادر ب
 بيماريزائي و تابلوباليني سيقيليس رابيان کند. 

 و  اصول درمانی، ھشخيص آزمايشگات
 .دھرا توضيح د سيقيليس پيشگيری از

 یزايماريکرده و انواع ب انيراب ايبورل اتيخصوص 
 نام ببرد. را آن

 آنرا نام ببرد. گاهيو جا سيرکورانت ايبورل 

 را نام  سيرکورانت ايمخزن و نحوه انتقال بورل
 ببرد.

 کمون و دوره) راجعه ایھتب نييتابلو بال 
 ( را نام ببرد.تبای ھدوره

 گستره،  ،برداری نه)نمو یھشگايآزما صيتشخ
 کند. انيرا ب وزي( بورلژیسرولو کشت،

 کند. انيرا ب وزياز بورل ریيشگياصول درمان و پ 

 کند و انيرا ب یبورگدرفر ايبورل اتيخصوص 
 آن را نام ببرد. ازي ناش یماريب

 

 -آنرا نام ببرد. گاهيو جا رايلپتوسپ 

 را  نتروگانسيا رايمخزن و نحوه انتقال لپتوسپ
 .ببرد نام

 را نام روزيلپتوسپ )حالت دو فازی( نييبال تابلو 
 .ببرد

 روش  ،برداری نه)نمو یھشگايآزما صيتشخ
 سرولوژی( را نام ببرد. کشت، کروسکپي،يم

 را نام  روزيلپتوسپ ریيشگيو اصول پ درمان
 ببرد.

Power point 
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 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.
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 ،مايکوپالسماآشنايي با 

 1 يدياکالم

 در پايان اين جلسه دانشجو بايد قادر باشد که:
 الف( حيطه شناختي:

 مايکوپالسما را تعريف کند. 
 يه،مونوپن کوپالسمااي)م کوپالسمامي ایھه گون 
 وميتاليژن کوپالسمايو م سينوميھ کوپالسماايم )

 .را نام ببرد آپالسما و اوره
 ببرد نامرا  کوپالسمايم اتخصوصي. 
 ایھرا در عفونت سيئوميھ اکوپالسماينقش م 

 .کند انبي انساني
 ایھرا در عفونت وميتاليژن کوپالسمااينقش م 

 .کند انيبانساني 
 را در  کوميتيآل آپالسما اوره نقش اوره

 .کند انيبانساني  ایھعفونت
 انيرا ب يمونوپن کوپالسماايم نييبال ایھته افي 

 .کند
 کشت، سرولوژی(  یھشگايآزما صيتشخ(

 .را نام ببرد کوپالسماايم
 عفونت ناشي از  ریيشگيو اصول پ درمان

 .دينما انيب را کوپالسمايم
 کند فيرا تعر ايديکالم. 

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
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 را نام  ايديکالم زندگي و عفونت اتيحي خهچر
 ببرد.

 اھآن از ناشي ایھالميديا، بيماریک ایھنه گو ،
 .نمايد بيان را اھطبيعي، نحوه انتقال آن مخزن

 
 ب(حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.
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، 2 کالميدياآشنايي با 

 ريکتزيا

 در پايان اين جلسه دانشجو بايد قادر باشد که:
 الف( حيطه شناختي:

 را  ايديکالم زائييماريبو  ولوژیيدميانتقال و اپ
 .دھد حيتوض

 کند انيرا ب ايديکالم یھشگايآزما صيتشخ. 
 ایھیماريب از ریيشگيپو  ماناصول در 

 .کند انيرا ب اليديکالم
 را تعريف کند. ايکتزير 
 ه هایگون ناشي از ایھیماريمخزن، ناقل و ب 

 .کند انيرا ب  ايکتزري
 کند انيرا ب وزيکتزير یھشگايآزما صيتشخ. 
 را نام ببرد وزيکتزياصول درمان ر. 
 واکسن، دفع  وزيکتزياز ر ریيشگياصول پ(

 کند. اني( را بريش ونيزاسيتورپاس ان،يبندپا

 
 ب(حيطه عاطفي:

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
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 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.
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باکتريهای بي آشنايي با 

  هوازی

 در پايان اين جلسه دانشجو بايد قادر باشد که:
 الف( حيطه شناختي:

 بي هوازی را تعريف کند.
  د.ھد حيتوض را وازیھ بي و وازیھرشد 
 کند انبي را اھ وازیھرشد بي  طيشرا. 
  ایھ عفونت در که وازیھ بي ایھباکتری 

 برد نام را ستندھدخيل  انساني
 نام را وازیھ بي ایھ عفونت بر دال ایھ نهنشا 

 ببرد.

 مهم ایھھکرده و گرو فيرا توص سيديباکتروئ 
 .ببردنام  را آن

 سيديباکتروئ زائييماريو ب ولوژیيدمياپ 
 .دينما انيب را سيليفراژ

 کند. انيرا ب سيديباکتروئ نييبال ایھتهافي 
 ایھیباکتر یھشگايآزما صياصول تشخ 

 .دينما انيرا بوازی ھيب
 سيليفراژ سيديدرمان عفونت ناشي از باکتروئ 

 .کند انيرا ب
 از ناشي ایھاصول پيشگيری از عفونت 

بيوتيک قبل از  )تجويز آنتي باکتروئيديس
 .لگن( را بيان نمايدحفره شکم و  جراحي

  

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، پرسش و

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 وژکتورويدئو پر
 کتاب، مقاله
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 حيطه عاطفي:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 را پيگيری کند.
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 نوکارديا،  اکتينوميست

 استرپتوميسس

 در پايان اين جلسه دانشجو بايد قادر باشد که:
 الف( حيطه شناختي:

 اينوکارد ست،ينومياکت يعموم ایھيژگيو، 
 .دهد حيتوض را سسياسترپتوم

 کند انبي را اھان مهم ایھ نهگو. 
  ایھ عفونت بهساز ابتال  ينهزم ایھفاکتور 

نام را  سسياسترپتوم ا،ينوکارد ست،ينومياکت
 .ببرد

  کند انبي را اھآن دفھ ایھاندام. 
 ای ھعفونت  یھشگايازما صياصول تشخ

را  يسسياسترپتوم ،يياينوکارد ،يستينومياکت
 .دهد حيتوض

 يستينومياکت ایھن عفونت درما و یريشگپي، 
 دهد. حيرا توض يسسياسترپتوم و يياينوکارد

 
 حيطه عاطفي:

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگيزه و اشتياق
 شرکت و همراهي نمايد.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل

شناختي، 

 عاطفي

 سخنراني،

 پاسخ، ش وپرس

 گروهي بحث

 وايت برد
 ماژيک

 ويدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
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يا  ينيتکو

 تشخيصي
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 را پيگيری کند.
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، امتحان جمع بندی مطالب 

 پايان ترم

 دانشجو بتواند 
 ه در طول ترم را شرح مطالب مختلف ارائه شد

 دهد.
  هدف از ارائه اين واحد درسي را به خوبي درك

 کرده باشد.
 ترم شرکت  با انگيزه و اشتياق در امتحان پايان

 کند.

-شناختي
 عاطفي

 120  حل مسئله
پرسش و پاسخ ، 
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پاياني

 منابع:
 

1- Medical Microbiology, P.R. Murray (latest edition) 

2- Medical Microbiology, Jawetz (latest ed) 

3- Baily &scotts Diagnostic Microbiology (Latest ed.) 

 نحوه ارزشیابی:
 گردد. مانده در امتحان پايان ترم محاسبه مي% باقي80% کل نمره با استفاده از کوئيز و 20ارزشيابي به صورت کتبي که 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل نمره80   آزمون پايان ترم

 % کل نمره20  کوئيز و تکاليف درسي


