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شماره 

 جلسه
 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
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
آشنایی با 

تاریخچو 

 میکرًب شناسی  

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 علن هیکرٍة ضٌبسی را تعریف کٌذ. 
  ضرح دّذهٌبثع علن هیکرٍة ضٌبسی عوَهی را. 
  هیکرٍة ضٌبسی عوَهی را از هیکرٍة ضٌبسی تخصصی

 تفکیک کٌذ.
  تبریخچِ علن هیکرٍة ضٌبسی ٍ ثسرگبى ایي علن را

 .ثذاًذ

 

 ة(حیطِ عبطفی:

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

آهبدگی  -کالس

ثرای جلسِ 

 آیٌذُ

آزهَى ّبی 

 آغبزیي

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل هسئله  –گروهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنرانی، هببحثهیبدگیری هی –روش یبددهی   


یب تراکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوزضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط  نییب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آزهوى پبیب ایتواننذ به صورت آزهوى ورودی )آگبهی از سطح آهبدگی دانطجویبى( هرحلههب بر اسبس اهذاف هیآزهوى  

 دانطجویبى( برگسار گردد.
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 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

2  
رده آشنایی با 

بنذی  

 باکتریيا

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 .هعیبرّبی طجقِ ثٌذی ثبکتری ّب تَضیح دّذ 
 ری ّب را فرا گرفتِ ثبضذ.سیستن ّبی طجقِ ثٌذی ثبکت 
 .ارتجبط تکبهلی ثیي ثبکتری ّب را ضرح دّذ 
  ٍ خبًَادُ ّب ٍ جٌس ٍ گًَِ ّبی ثبکتریبیی را ثطٌبسذ

 .طجقِ ثٌذی کٌذ

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

 بئل را داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هس
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

3  

آشنایی با 

مٌرفٌلٌژی 

باکتریيا، 

ساختمان، 

دیٌاره سلٌلی 

 1آن ً سنتس 

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 .اصَل ثیَلَشی هیکرٍثی را فرا گیرد 

 .کبرکرد اًَاع هیکرٍسکَح ّب را ضرح دّذ 
 .تفبٍت پرٍکبریَت ّب از یَکبریَت ّب را ثذاًذ 
 اجسا غطب سیتَپالسوی ثبکتری را ثیبى کٌذ. 
 عولکرد غطب سیتَپالسوی را ضرح دّذ. 
  ضرح ِ درٍى ثبکتری را ثاًَاع سیستن ّبی اًتقبل هَاد

 دّذ.

 

 

 

 

ختی، ضٌب

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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  اًَاع هسیر ّبی ترضح آًسین ّب ٍ فبکتَرّبی ثیوبریسا از
 .ثبکتری ّب را تَضیح دّذ

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

4  

آشنایی با 

مٌرفٌلٌژی 

باکتریيا، 

ساختمان، 

دیٌاره سلٌلی 

 2ً سنتس آن 

 داًطجَ ثتَاًذ
 ضٌبختی: الف( حیطِ

 ّب را رکر کٌذ یثبکتر یسلَل َارُیسبختبر د 
 را ضرح دّذ یسلَل َارُیعولکرد د 
 تفبٍت دیَاُ سلَلی در ثیي ثبکتری ّبی گرم هٌفی 
 گرم هثجت را تَضیح دّذ ٍ 
 ثبکتری ّبی اسیذفبست را تعریف کٌذ 
  کرٍهَزٍم ٍ پالسویذ هَجَد در سیتَپالسن را تعریف

 کٌذ
 السوی ٍ ًقص آًْب را ثیبى کٌذ.اًَاع گراًَل ّبی سیتَپ 

 .کپسَل، پیلی، تبشک ٍ اًذٍسپَر را ثطٌبسذ 

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

آشنایی با   5

متابٌلیسم 
 یٌیتکَپرسص ٍ پبسخ  021 ٍایت ثرد سخٌراًی،  ثتَاًذ داًطجَ
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 الف( حیطِ ضٌبختی:  1باکتریيا 
 تٌفس َّازی را تعریف کٌذ. .0
 .تٌفس ثی َّازی را تعریف کٌذ 
 ر تخویری اهجذى هیرَّف را ضرح دّذهسی. 
 هسیر تخویری اًتٌردئَدٍرٍف را  ضرح دّذ. 
 هسیرّبی ثیَسٌتسی در ثبکتری ّب را  ضرح دّذ. 

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 کٌذ.پیگیری 

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 هبشیک
 ٍیذئَ پرٍشکتَر

 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

6  

آشنایی با 

متابٌلیسم 

 2باکتریيا 

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 َسٌتسی در ثبکتری ّب را ضرح دّذ.هسیرّبی ثی 
 .هسیر ثیَسٌتس پپتیذٍگلیکبى را ضرح دّذ 
  تفبٍت ثیي هتبثَلیسن تخویری، َّازی ٍ ثی َّازی را

 ضرح دّذ.

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  را داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل
 پیگیری کٌذ.

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ

7  
آشنایی با 

 فیسیٌلٌژی رشذ
 ثتَاًذ داًطجَ

 الف( حیطِ ضٌبختی:
ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

 یٌیتکَ
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 ّ ب در هحیط را ضرح دّذ.راّْبی ثقبی ثبکتری 
 .هٌحٌی رضذ در ثبکتری ّب را ثذاًذ 
 .هٌحٌی رضذ ٍ آًبلیس آى را ضرح دّذ 

 .هعٌی هرگ در ثبکتری ّب را ثذاًذ 
 

 ة(حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 گیری کٌذ.پی

 

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

ارائِ -کالس

 کالسی

8  

آشنایی با 

ژنتیک 

 1باکتریيا 

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 اصطالح شى را تعریف کٌذ 
 DNA کرٍهَزٍهی ثبکتری را تعریف کٌذ 
 DNA پالسویذی ثبکتری را تعریف کٌذ 

 ّوبًٌذسبزی شى در ثبکتری را ضرح دّذ 
 رًٍَیسی  در ثبکتری را  ضرح دّذ 
 ترجوِ در ثبکتری را  ضرح دّذ 

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

 ًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را دا
 پیگیری کٌذ.

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ

9  
آشنایی با 

ژنتیک 

  2باکتریيا 

 ذثتَاً داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

 یٌیتکَ
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 ّب  َتیَکبریّب ثب  َتیپرٍکبر يیث یتفبٍت ّوبًٌذ سبز
 دّذ حیرا تَض

 ّب را  َتیَکبریّب ثب  َتیپرٍکبر يیث یسیرًٍَ تفبٍت
 کٌذ فیتعر

 ّب را   َتیَکبریّب ثب  َتیپرٍکبر يیترجوِ ث تفبٍت
 دّذ حیتَض

 دّذ حیّب را  تَض یدر ثبکتر َىیهَتبس بیجْص  اًَاع 

 
 عبطفی: ة(حیطِ

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

ارائِ -کالس

 کالسی

11  

آشنایی با 

فلٌر میکرًبی 

کامنسال ً 

پاتٌژن در 

 انسان 

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

  کٌذ فیرا تعر یعیطجهیکرٍثی فلَر 
 کٌذ بىیدر هٌبطك هختلف ثذى را ث یثبکتر فلَر 
 کٌذ فیهختلف ثذى را تعر یغبلت در هکبى ّب فلَر 
 دّذ حیثذى را تَض لیاستر طكهٌب 
 را ضرح دّذ یعیفلَر طج ًقص 
 را   هیکرٍثی از فلَر یضذُ ًبض جبدیا یّب یوبریث

 دّذ حیتَض

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

بختی، ضٌ

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ
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11  

آشنایی با 

عفٌنی مٌاد ضذ 

گنذ  ،کننذه

زدا ً 

استریلیساسیٌن 

1  

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

  اصطالحبت ضذعفًَی ٍ استرلیساسیَى آضٌب ثبضذ.ثب 
 ّب را ضرح  یثبکتر یحرارت )خطک ٍهرطَة ( رٍ ریتبث

 دّذ
 ّب را  ضرح دّذ یثبکتر یتطعطبت رٍ  ریتبث 
 ّب را  ضرح دّذ یثبکتر یرٍ ئذّبیآلذ  جبتیترک ریتبث 
 ّب را  ضرح دّذ یثبکتر یفٌل ّب رٍ  جبتیترک ریتبث 

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 در اًتْبی

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ

12  

آشنایی با 

مٌاد ضذ عفٌنی 

گنذ  ،کننذه

زدا ً 

استریلیساسیٌن 

2 

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 تبثیر ترکیجبت  فٌل ّب رٍی ثبکتری ّب را  ضرح دّذ 
 تبثیر الکل رٍی ثبکتری ّب را  ضرح دّذ 
 تبثیر ّبلَشى ّب رٍی ثبکتری ّب را  ضرح دّذ 
 کتبًت ّب رٍی ثبکتری ّب را  ضرح دّذتبثیر سَرف 
 تبثیر فلسات سٌگیي رٍی ثبکتری ّب را  ضرح دّذ 
 تبثیر گبزّب رٍی ثبکتری ّب را  ضرح دّذ 
 تبثیر فیلتراسیَى رٍی ثبکتری ّب را  ضرح دّذ 
 اسٌریلیساسیَى را تعریف کٌذ 
 پبستَریساسیَى را تعریف کٌذ 
 

 ة(حیطِ عبطفی:
 رس گَش کٌذ.ثِ د سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

13  

آشنایی با 

 آنتی بیٌتیک
 1 ىا

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 اصطالح ثبکتریَسیذال را تعریف کٌذ 
 اصطالح ثبکتریَاستبتیک را تعریف کٌذ 
  آًتی ثیَتیک ّبی هَثر رٍی دیَارُ سلَلی ٍ هکبًیسن

 آًْب را ضرح دّذ
  آًتی ثیَتیک ّبی هَثر رٍی غطب  ٍ هکبًیسن آًْب را

 ّذضرح د
  ٍ  آًتی ثیَتیک ّبی هَثر در رًٍذ پرٍتئیي سبزی

 هکبًیسن آًْب را ضرح دّذ
 

 ة(حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ

14  

آشنایی با 

 آنتی بیٌتیک

 2 ىا

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 کیًَکلئ ذیاس یتَال  یهَثر رٍ یّب کیَتیث یآًت  ٍ
 آًْب را ضرح دّذ سنیهکبً

 یضرٍر یّب تیهتبثَل یهَثر رٍ یّب کیَتیث یآًت   ٍ
 آًْب را ضرح دّذ سنیهکبً

 کٌذ فیرا تعر ییدارٍ یریطگیپ 
 کٌذ فیرا تعر ییدارٍ سنیٌرشیس 
 ًَکٌذ فیرا تعر ییدارٍ ستیآًتبگ 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

 َثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را  داًطج
 پیگیری کٌذ.

15  

آشنایی با 

تٌکسیژنس ً 

بررسی رابطو 

میسبان ً 

یکرًارگانیسم م

 1ىا 

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 اصطالح هیسثبى را تعریف کٌذ 
 اصطالح پبتَشى را تعریف کٌذ 
 اصطالح پبتَشًسیتی را تعریف کٌذ 
 هیسثبى حبهل را تعریف کٌذ 
 اصطالح پبرازیتیسن را تعریف کٌذ 
 اصطالح کَهٌسبلیسن را تعریف کٌذ 
 اصطالح سیٌرشیسن را تعریف کٌذ 
 ح سیوجیَز را تعریف کٌذاصطال 
 سذّبی دفبعی ثذى را تعریف کٌذ 
 هراحل ایجبد ثیوبری تَسط ثبکتری را تَضیح دّذ 

 ة(حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

ضٌبختی، 

 عبطفی

 خٌراًی،س

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power 

point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ

16  

آشنایی با 

تٌکسیژنس ً 

بررسی رابطو 

میسبان ً 

میکرًارگانیسم 

  2ىا 

 ثتَاًذ داًطجَ
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 بل ثیوبری را  تَضیح دّذهسیرّبی اًتق 
 عفًَت هَضعی را تعریف کٌذ 
 عفًَت سیستویک  را تعریف کٌذ 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 السیک

 یٌیتکَ



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 اًذٍتَکسیي را تعریف کٌذ 
 اگسٍتَکسیي را تعریف کٌذ 
 اًَاع آًسین ّبی ترضحی در ثبکتری ّب را ضرح دّذ 
 ًقص ثیَفیلن در ثیوبریسایی ثبکتری ّب را  ضرح دّذ 

 ة(حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

Power 

point 

17  

 جوع ثٌذی هطبلت 

 داًطجَ ثتَاًذ 
 .هطبلت هختلف ارائِ ضذُ در طَل ترم را ضرح دّذ 
  ُّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک کرد

 ثبضذ.
 ترم ضرکت کٌذ. ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى 

-ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی 

کَچک، حل 
 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة،جسٍُ 

 آهَزضی،
ًرم افسار 
Power 
point 

021 
پرسص ٍ پبسخ ، 
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 آزهَى پبیبًی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. هبنذه در اهتحبى پبیبى ترم هحبسبه هی% ببقی00% کل نوره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نوره00   آزهوى پبیبى ترم
 % کل نوره20  کوئیس و تکبلیف درسی

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

2- Medical Microbiology, Jawetz (latest ed) 

3- Baliey & Scott s Diagnostic Microbiology (Latest ed.) 

 


