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اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

د و وسایل موا

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
آشنایی با 

تاریخچه 

 میکروب شناسی  

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 علم میکروب شناسی را تعریف کند. 
  شرح دهدمنابع علم میکروب شناسی عمومی را. 
  را بیان کندمیکروب شناسی تخصصی  ومیکروب شناسی عمومی. 
 شرح دهده علم میکروب شناسی و بزرگان این علم را تاریخچ. 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

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

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 ثبح پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

آمادگی  -کالس

برای جلسه 

 آینده

آزمون های 

 آغازین

2  
رده آشنایی با 

بندی  

 باکتریها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 

 

 سخنرانی،

 پرسش و

 وایت برد
 ماژیک

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 ینیتکو

                                                 

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


ت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاو 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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 .معیارهای طبقه بندی باکتری ها توضیح دهد 
 شرح دهدای طبقه بندی باکتری ها را سیستم ه. 
 .ارتباط تکاملی بین باکتری ها را شرح دهد 
  طبقه بندیخانواده ها و جنس و گونه های باکتریایی را بشناسد و 

 .آن ها را توضیح دهد

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 اهی نماید.در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همر 

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

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 بحث پاسخ،

 گروهی

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

3  

آشنایی با 

فولوژی مور

باکتریها، 

ساختمان، 

دیواره سلولی 

 1و سنتز آن 

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  شرح دهداصول بیولوژی میکروبی را. 

 .کارکرد انواع میکروسکوپ ها را شرح دهد 
  بیان کندتفاوت پروکاریوت ها از یوکاریوت ها را. 
 اجزا غشا سیتوپالسمی باکتری را بیان کند. 
 پالسمی را شرح دهدعملکرد غشا سیتو. 
  شرح دهد.به درون باکتری را انواع سیستم های انتقال مواد 
  انواع مسیر های ترشح آنزیم ها و فاکتورهای بیماریزا از باکتری ها

 .را توضیح دهد

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  نماید.در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی 

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

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

4  

آشنایی با 

ی مورفولوژ

باکتریها، 

ساختمان، 

دیواره سلولی 

 2و سنتز آن 

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 ها را ذکر کند یباکتر یسلول وارهیساختار د 
 را شرح دهد یسلول وارهیعملکرد د 
 تفاوت دیواه سلولی در بین باکتری های گرم منفی 

 

 

 

 

شناختی، 

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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 و گرم مثبت را توضیح دهد 
 باکتری های اسیدفاست را تعریف کند 
 وزوم و پالسمید موجود در سیتوپالسم را تعریف کندکروم 
 .انواع گرانول های سیتوپالسمی و نقش آنها را بیان کند 

  توضیح دهدکپسول، پیلی، تاژک و اندوسپور را. 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

 نشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری کند.دا 

 Power عاطفی

point 

5  

آشنایی با 

متابولیسم 

  1ا باکتریه

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 تنفس هوازی را تعریف کند. -
  شرح دهدتنفس بی هوازی را. 
 مسیر تخمیری امبدن میرهوف را شرح دهد. 
 مسیر تخمیری انتنردئودوروف را  شرح دهد. 
   بیان کندمسیرهای بیوسنتزی در باکتری ها را. 

 ب(حیطه عاطفی:
 کند. به درس گوش سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

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

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

 یادر انته

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

6  

آشنایی با 

متابولیسم 

 2باکتریها 

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 .مسیرهای بیوسنتزی در باکتری ها را شرح دهد 
 .مسیر بیوسنتز پپتیدوگلیکان را شرح دهد 
 .تفاوت بین متابولیسم تخمیری، هوازی و بی هوازی را شرح دهد 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیانگ با 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو
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 .دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری کند 

7  

آشنایی با 

 فیزیولوژی رشد
 بتواند دانشجو

 الف( حیطه شناختی:
 .راههای بقای باکتری ها در محیط را شرح دهد 
  شرح دهدمنحنی رشد در باکتری ها را. 
  دهد. توضیحمنحنی رشد و آنالیز آن را 

  کند بیانمعنی مرگ در باکتری ها را. 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 قالهکتاب، م

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو

8  

آشنایی با 

ژنتیک 

 1باکتریها 

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

  کند بیاناصطالح ژن را. 
 DNA  کند بیانکروموزومی باکتری را. 
 DNA  شرح دهد.پالسمیدی باکتری را 

  دهد توضیحهمانندسازی ژن در باکتری را. 
 رونویسی  در باکتری را  شرح دهد. 
 د.ترجمه در باکتری را  شرح ده 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

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

شناختی، 

 عاطفی

 رانی،سخن

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو

9  

آشنایی با 

ژنتیک 

  2باکتریها 

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 حیرا توض ها وتیوکاریها با  وتیپروکار نیب یتفاوت همانند ساز 
 .دهد

 کند بیانها را  وتیوکاریها با  وتیپروکار نیب یسیرونو تفاوت. 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو
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 دهد حیها را  توض وتیوکاریها با  وتیپروکار نیترجمه ب تفاوت. 
 دهد شرحها را   یدر باکتر ونیموتاس ایجهش  انواع. 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید.در مباحث مطرح شده با 

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

Power 

point 

10  

آشنایی با 

فلور میکروبی 

کامنسال و 

پاتوژن در 

 انسان 

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

  کند فیرا تعر یعیطبمیکروبی فلور. 
 کند انیدر مناطق مختلف بدن را ب یباکتر فلور. 
 شرح دهد.مختلف بدن را  یغالب در مکان ها فلور 
 دهد حیبدن را توض لیاستر مناطق. 
 دهدرا شرح  یعیفلور طب نقش. 
 دهد حیرا  توض میکروبی از فلور یشده ناش جادیا یها یماریب. 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 وپرسش 

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو

11  

آشنایی با 

عفونی مواد ضد 

گند  ،کننده

زدا و 

استریلیزاسیون 

1  

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 را توضیح دهدون اصطالحات ضدعفونی و استرلیزاسی. 
 ها را شرح دهد یباکتر یحرارت )خشک ومرطوب ( رو ریتاث. 
 ها را  شرح دهد یباکتر یتشعشات رو  ریتاث. 
 ها را  شرح دهد یباکتر یرو ئدهایآلد  باتیترک ریتاث. 
 بیان کند.ها را   یباکتر یفنل ها رو  باتیترک ریتاث 

 ب(حیطه عاطفی:
 گوش کند.به درس  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

 در انتهای

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو
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 .دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری کند 

12  

آشنایی با 

مواد ضد عفونی 

گند  ،کننده

زدا و 

استریلیزاسیون 

2 

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 تاثیر ترکیبات  فنل ها روی باکتری ها را  شرح دهد. 
   دهد توضیحتاثیر الکل روی باکتری ها را. 
 تاثیر هالوژن ها روی باکتری ها را  شرح دهد. 
 بیان کند.سورفکتانت ها روی باکتری ها را   تاثیر 
 تاثیر فلزات سنگین روی باکتری ها را  شرح دهد 
 تاثیر گازها روی باکتری ها را  شرح دهد 
   بیان کند.تاثیر فیلتراسیون روی باکتری ها را 
  توضیح دهد.اسنریلیزاسیون را 
  توضیح دهد.پاستوریزاسیون را 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پاسخ پرسش و  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو

13  

آشنایی با 

 آنتی بیوتیک
 1 ها

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 کند اصطالح باکتریوسیدال را بیان. 
  کند بیاناصطالح باکتریواستاتیک را. 
  آنتی بیوتیک های موثر روی دیواره سلولی و مکانیسم آنها را شرح

 .دهد
 روی غشا  و مکانیسم آنها را شرح دهد آنتی بیوتیک های موثر. 
  آنتی بیوتیک های موثر در روند پروتئین سازی  و مکانیسم آنها را

 .دهد توضیح
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ائل را پیگیری کند.دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مس 
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آشنایی با 

 آنتی بیوتیک

 2 ها

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 آنها  سمیو مکان کینوکلئ دیاس یتوال  یموثر رو یاه کیوتیب یآنت
 .را شرح دهد

 سمیو مکان  یضرور یها تیمتابول یموثر رو یها کیوتیب یآنت 
 .آنها را شرح دهد

 توضیح دهد.را  ییدارو یریشگیپ 
 کند بیانرا  ییدارو سمینرژیس 
 شرح دهد.را  ییدارو ستیآنتاگون 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

انتهای  در

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو
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آشنایی با 

توکسیژنز و 

بررسی رابطه 

میزبان و 

میکروارگانیسم 

 1ها 

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

  کند بیاناصطالح میزبان را. 
  شرح دهد.اصطالح پاتوژن را 
 اصطالح پاتوژنسیتی را تعریف کند. 
  شرح دهد.میزبان حامل را 
 کند بیانرا  اصطالح پارازیتیسم. 
  شرح دهد.اصطالح کومنسالیسم را 
  کند بیاناصطالح سینرژیسم را. 
  کند بیاناصطالح سیمبیوز را. 
  کند بیانسدهای دفاعی بدن را. 
 مراحل ایجاد بیماری توسط باکتری را توضیح دهد. 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 و اشتیاق شرکت و همراهی نماید. در مباحث مطرح شده با انگیزه 

 .دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری کند 
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با  آشنایی

توکسیژنز و 

بررسی رابطه 

میزبان و 

میکروارگانیسم 

  2ها 

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 مسیرهای انتقال بیماری را  توضیح دهد. 
 عفونت موضعی را تعریف کند. 
  کند بیانعفونت سیستمیک  را. 
  توضیح دهد.اندوتوکسین را 
  شرح دهد.اگزوتوکسین را 
 ری ها را شرح دهدانواع آنزیم های ترشحی در باکت. 
   کند بیاننقش بیوفیلم در بیماریزایی باکتری ها را. 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراهی نماید 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو
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 دانشجو بتواند  جمع بندی مطالب 
 .هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد 
 ترم شرکت کند. با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان 

-شناختی
 120  حل مسئله عاطفی

سش و پاسخ ، پر
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

  منابع:

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

2- Medical Microbiology, Jawetz (latest ed) 

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

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80با استفاده از کوئیز و % کل نمره 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی


