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آشنایی با آزمایشگاه 

میکروب شناسی، نکات 

 ایمنی و وسایل 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  ابزارهاي مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی
 .برا 

   را بیان اصول ایمنی در آزمایشگاه میکروب شناسی
 کند.

 : روانی حرکتی یطهح
 .نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را انجام دهد 

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

آمادگی  -کالس

براي جلسه 

 آینده

آزمون هاي 

 آغازین

                                                 

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


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

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 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
 پیگیري کند.

2  

انواع آشنایی با 

تشریح، ، میکروسکوپ

 روش کار و بررسی الم

 هاي آماده

 دانشجو بتواند
 ناختی:حیطه ش

 کند. تعریف و تشریح میکروسکوپ نوري را 

   علت کاربرد میکروسکوپ در آزمایشگاه میکروب
 را شرح دهد. شناسی

  را بیان کند. میکروسکوپاصول کار و نگهداري 
 را بیان کند. کاربرد میکروسکوپ زمینه تاریک 

 :حیطه روانی حرکتی
 .با میکروسکوپ نوري کار کند 
 کوپ نوري را انجام دهد.اصول نگهداري از میکروس 

  بررسی کند.میکروسکوپ نوري المهاي آماده را با 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

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

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

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 فیعاط

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 
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در انتهاي 

ارائه  -کالس

 گزارش کار

 ینیتکو

3  

اساس رنگ آشنایی با 

زيیآم  

 باکتري ها در

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  ح دهد.را شراساس رنگ آمیزي در باکتري ها 

 را  گسترش در آزمایشگاه اصول تهیه و آماده سازي
 بیان کند.

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک
 پروژکتور ویدئو

 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
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در انتهاي 

 Quiz -کالس

در جلسه آینده، 

 ارائه گزارش کار

 ینیتکو



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی عه آموزشو توس اتمرکز مطالع          
 

  را بیان کند.رنگ آمیزي گرم 

  را  رنگ آمیزي گرم براي نمونه هاي بالینیاهمیت
 بیان کند.

 حیطه روانی حرکتی:

 .گسترش میکروبی تهیه کند 

 را انجام دهد. رنگ آمیزي گرم 

 ی میکروسکوپرا از نظر  الم هاي رنگ آمیزي گرم
 بررسی کند.

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

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

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

point 
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آشنایی با اصول 

استریلیزاسیون )فور ، 

 اتوکالو(

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 را بیان کند. اساس استریلیزاسیون در باکتري ها 

  درک کرده باشد.را  ضدعفونیاصول 
 را بداند. نحوه کار و استفاده از اتوکالو و فور 

 ی را درک مدیریت پسماندهاي عفونی آزمایشگاه
 کرده و اصول آن را شرح دهد.

 
 حیطه روانی حرکتی:

  اجزاي  اتوکالو را ببینید و روش کار با آن را انجام
 دهد.

 .اجزاي  فور را ببینید و روش کار با آن را انجام دهد 
 یطه عاطفی:ح
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

شناختی، 
روانی 

حرکتی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 مقاله کتاب،

 Powerنرم افزار 

point 
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در انتهاي 

ارائه  -کالس

 گزارش کار

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

 با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را  دانشجو
 کند. يریگیپ
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اشنایی با انواع محیط 

 هاي کشت 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 کند. بیانرا  محیط هاي کشت میکروبی 

  را بیان کند.محیط هاي انتخابی و افتراقی 

 دهد. را شرح تفاوت بین محیط هاي مایع و جامد 

 حیطه روانی حرکتی:
 .محیط هاي کشت را در دست گرفته و بررسی کند 
 از محیط هاي کشت را و نگهداري  استفاده ،نحوه کار

 انجام دهد.
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

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

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

شناختی، 
روانی 

حرکتی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 
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 -کالس

ارائه کالسی، 

 ارائه گزارش کار

 ینیتکو
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هاي  یکتکنآشنایی با 

کشت و انتقال نمونه 

 هاي میکروبی

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  طریقه صحیح انتقال نمونه هاي میکروبی به
 را بیان کند. آزمایشگاه

 .اصول کشت میکروبی را بیان کند 
 :روانی حرکتیحیطه 

  بر روي پلیت هاي روتین کشت خطی و پور پلیت
 انجام دهد. 

 حیطه عاطفی:

 شناختی،
 ،عاطفی
روانی 

 حرکتی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 
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در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

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

 با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را  دانشجو
 کند. يریگیپ
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کشت آشنایی با اصول 

 ادرار 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 را بیان  نحوه صحیح گرفتن و مدیریت نمونه هاي ادرار
 کند.

  را بیان  کشت ادرار بر روي محیط هاي کشتاصول
 کند.

  شرح دهد.اصول آلودگی در کشت ادرار را 

  را بیان کند. کشت ادرارنحوه گزارش 
 :روانی حرکتیحیطه 

  دهد.بر روي محیط بالد آگار نمونه ادرار را کشت 

  کشت نمونه ادرار را بر روي محیطEMB .آگار دهد 
 

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

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

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

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 
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در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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آنتی ایی با اصول آشن

)دیسک   بیوگرام

 وژن ( یدیف

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 کند. بیانرا  علت انجام آنتی بیوگرام 
 را شرح دهد. روش انجام آنتی بیوگرام 
  مفهومMIC  وMBC .را بیان کند 

روانی 
 حرکتی،

شناختی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک
 روژکتورویدئو پ

 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 
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در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 روانی حرکتی:حیطه 

 .دیسک هاي آنتی بیوتیک را بررسی کند 

 انجام دهد.را  بیوگرام با روش دیسک دیفیوژنآ 

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

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

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

point 
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 دانشجو بتواند   جمع بندي مطالب
 .مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح جامعی بدهد 
  آزمایش هاي مختلف ارائه شده در طول ترم را توضیح

 دهد.
 ین واحد درسی را به خوبی درک کرده هدف از ارائه ا

 باشد.
 .با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند 

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش

 بحث پاسخ،

، گروهی

گروهی 

کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 جزوه آموزشی،کتاب،

 Powerنرم افزار 

point 
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 حل مسائل داده

 شده

 آزمون پایانی

 

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

2- Medical Microbiology, Jawetz (latest ed) 

 نحوه ارزشیابی:
 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 

 حاسبه نمره کل:نحوه م
 % کل نمره80   آزمون پایان ترم

 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی


