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آشنایی با 

تاریخچه، طبقه 

بندي، ساختمان 

 و اعمال باكتري

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 علم میکروب شناسی را تعریف کند. 

 یح دهد.توضها را  یباکتر یسلول وارهیساختار د 
 .تفاوت پروکاریوت ها از یوکاریوت ها را بداند 
  بیان کند.اصول بیولوژی میکروبی را 

 .معیارهای طبقه بندی باکتری ها توضیح دهد 
 .ارتباط تکاملی بین باکتری ها را شرح دهد 
  خانواده ها و جنس و گونه های باکتریایی را بشناسد و

 کند. آن ها را بیان طبقه بندی

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 سش وپر

 بحث 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

                                                 

 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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهبر اساس اهداف میها آزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 کند. بیانار باکتری ها را اجزا و ساخت 

 .مفهوم رشد در باکتری ها را شرح دهد 
 

 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.

آشنایی با آنتی   2

 بیوتیک ها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  توضیح دهد.اصطالح باکتریوسیدال را 
 ح باکتریواستاتیک را تعریف کنداصطال. 
  آنتی بیوتیک های موثر روی دیواره سلولی و مکانیسم آنها

 .را شرح دهد
  آنتی بیوتیک های موثر روی غشا  و مکانیسم آنها را شرح

 .دهد
  آنتی بیوتیک های موثر در روند پروتئین سازی  و مکانیسم

 بیان کند.آنها را 
 و  کینوکلئ دیاس یتوال  یموثر رو یها کیوتیب یآنت

 .آنها را شرح دهد سمیمکان
 و   یضرور یها تیمتابول یموثر رو یها کیوتیب یآنت

 کند. بیانآنها را  سمیمکان
 

 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

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در

 ندهیجلسه آ

 ینیتکو
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 س مسائل را پیگیری دانشجو با تمرکز حواس در طول کال
 کند.
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 فلور میکروبی، آشنایی با
توکسیژنز و بررسی رابطه 

میکروارگانیسم  میزبان و
 ها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

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

 .دهد

 اصطالح میزبان را تعریف کند. 
 اصطالح پاتوژن را تعریف کند. 
  دهد حیتوضاصطالح پاتوژنسیتی را. 
 میزبان حامل را تعریف کند. 
  شرح دهداصطالح پارازیتیسم را. 
 اصطالح کومنسالیسم را تعریف کند. 
  دهد حیتوضاصطالح سینرژیسم را. 
  ح دهدشراصطالح سیمبیوز را. 
  دهد حیتوضسدهای دفاعی بدن را. 
 مراحل ایجاد بیماری توسط باکتری را توضیح دهد. 

 
 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

 

 

 

 

تی، شناخ

 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

 ندهیجلسه آ

 ینیتکو
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 کند.
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مواد آشنایی با 

ضد عفوني كننده 

 استرلیزاسیونو 

 

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 شرح دهددعفونی و استرلیزاسیون را اصطالحات ض. 
 ها را شرح  یباکتر یحرارت )خشک ومرطوب( رو ریتاث

 .دهد
 دهد حیتوضها را   یباکتر یتشعشات رو  ریتاث. 
 ها را  شرح دهد یباکتر یرو ی برئدیآلد  باتیترک ریتاث 
 ها را  شرح دهد یباکتر یروی بر فنل  باتیترک ریتاث 

 دهد حیتوضاکتری ها را  تاثیر ترکیبات  فنل ها روی ب. 
   دهد حیتوضتاثیر الکل روی باکتری ها را. 

   کند انیبتاثیر هالوژن ها روی باکتری ها را. 
   دهد حیتوضتاثیر سورفکتانت ها روی باکتری ها را. 
 تاثیر فلزات سنگین روی باکتری ها را  شرح دهد. 
   کند انیبتاثیر گازها روی باکتری ها را. 
 دهد حیتوضن روی باکتری ها را  تاثیر فیلتراسیو. 
  کند انیباسنریلیزاسیون را. 
  کند انیبپاستوریزاسیون 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

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در

 ندهیجلسه آ

 ینیتکو
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آشنایی با 

هاي گرم  یكوكس

 مثبت چركزا

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 

 

 سخنرانی،

 پرسش و

 وایت برد
 ماژیک

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 ینیتکو
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 شرح را  و پنوموکوك كواسترپتوک، كونس استافیلوکج
 .دهد

 را و پنوموکوك كواسترپتوک، كونحوه انتقال استافیلوک 
 .بیان کند

 كواسترپتوک، كواستافیلوکگونه های  از ناشی ایھبیماری 
 .دهد حیتوضرا  و پنوموکوك

  و  كواسترپتوک، كواستافیلوکگونه های عوامل بیماریزایی
 .بیان کند پنوموکوك

 كواستافیلوکگونه های  از کنترل و پیشگیری ،
 .دهد حیتوضرا  و پنوموکوك كواسترپتوک

 

 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

 بحث پاسخ،

 گروهی

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power 

point 

 -کالس

Quiz  در

 ندهیجلسه آ

6  

آشنایی با 

 ه انتروباكتریاس
 بتواند دانشجو

 الف( حیطه شناختی:
  نتروباکتریاسه را توصیف کنداخانواده. 
 ه )آنتی ژن ها، زائی خانواده انتروباکتریاسعوامل بیماری

 .را نام ببرد توکسین ها(

  جنس اشرشیا کلی، عوامل بیماریزایی، بیماری ها و درمان و
 پیشگیری از آن را شرح دهد.

  شیگال را شرح دهد. از ناشی ایھ عفونتاپیدمیولوژی و 
  سالمونال را شرح دهد. از ناشی ایھ عفونتاپیدمیولوژی و 

 مایشگاهی، پیشگیری و درمان این باکتری ها را تشخیص آز

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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 .بیان کند
 

 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.
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آشنایی با 

ویبریوها، 

هلیکوباکتر، 

، کمپیلوباکتر

باکتری های 

 زئونوز

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 ان کندبیرا  و خصوصیات مهم آن ویبریوکلرا. 
  شرح دهد.نحوه انتقال و نقش حاملین را در بیماری وبا 
  بالینی وبا را بیان کندنمای. 
 بیوتیک  اصول کلی درمان )جایگزینی آب و الکترولیت، آنتی

 .تراپی( وبا را بیان نماید
  بیان کنداصول پیشگیری از وبا و نحوه شیوع آن را. 

  بیان کندجنس کمپیلوباکتر را. 
 شرح و جایگاه آنرا  و خصوصیات مهم آن کمپیلوباکتر ژژونی

 دهد.
 ی، درمان و ھصول تشخیص آزمایشگا، ابیماریزائی

 .کمپیلوباکتر ژژونی را بیان کند پیشگیری
 شرح دهد.را و خصوصیات  پیلوری یکوباکترهل 
 کند بیان را پیلوری یکوباکترهل از ناشی ایھبیماری. 
  رابیان کند پیلوری یکوباکترهلبیماریزائی و اپیدمیولوژی. 
 کند بیان را پیلوری یکوباکترهل یھتشخیص آزمایشگا. 
  کند رابیان پیلوری یکوباکترهلاصول درمان و پیشگیری از. 

 لیستریا منوسیتوژنز و جایگاه آنرا نام ببرد. 

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

یا  ینیتکو

 تشخیصی
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  کند بیان را منوسیتوژنز لیستریا مهمخصوصیات. 

 وژنز را بیان کندپیدمیولوژی و بیماریزائی لیستریا منوسیتا. 

  شرح دهد.بیماری ناشی از بروسال را 
 کند بیان را بروسلوز بالینی ایھه یافت. 
 

 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.
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آشنایی با 

، هاسودومونا

باكتري هاي 

  رشته ای

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 کند بیانسودوموناس را  ونه هایو گ جنس. 
  شرح دهد.سودوموناس را و بیماریزایی  مهمخصوصیات 
 را بیان کند آئروژینوزا سودوموناسهی تشخیص آزمایشگا. 
 از ناشی ایھعفونت  کنترل و پیشگیری ههایرا 

 دهد.را توضیح  آئروژینوزا سودوموناس
  اسینتوباکتر را تعریف کندو گونه جنس. 
 اسینتوباکتر را بیان کند از ناشی هایبیماری. 

 کپسول، پیلی،  آئروژینوزا عوامل بیماریزایی سودوموناس(
 .و...( را بیان کند اندوتوکسین

 شرح لوزیس را نحوه انتقال میکوباکتریوم توبرک مخزن و
 دهد.

 را  توبرکولوزیس مایکوباکتریوم یھصول تشخیص آزمایشگاا
 .بیان نماید

 شرح دهد.را ی زایی آن و بیمارباکتریوم  هجنس کورین 

ی، شناخت

 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

یا  ینیتکو

 تشخیصی
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 سسیاسترپتوم ،اینوکارد ست،ینومیاکت یعموم ایھیژگیو 
 .دهد حیتوض 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.
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آشنایی با 

باسیلوس ها، 

کلستریدیوم ها 

و باکتری های 

 بی هوازی

 بتواند دانشجو
 ی:الف( حیطه شناخت

 ایھ هخصوصیات جنس کلستریدیوم را بیان نموده، گون 
 .بیان کند را اھ آن جایگاه و برده نام را آن مهم

 ناشی از  زایی، انتقال، توکسین و نمای بالینی بیماریبیماری
 .شرح دهدکلستریدیوم را گونه های 

 شرح را  ، گونه های مهم آن و جایگاه آنهاجنس باسیلوس
 دهد.

 زخم را بیان کند باسیل سیاه ی بالینیو یافته ها سرایت. 

 توضیح دهد را وازیھ بی ایھ عفونت بر دال ایھ نهنشا. 

  دخیل  انسانی ایھ عفونت در که وازیھ بی ایھباکتری
 شرح دهد. را هستند

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 ی در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و همراه
 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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با  ییآشنا

كلیات ویروس 

و دارو شناسي 

 هاي ضد ویروسي

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 و اجزای آن را نام ببرد. فیتعر ویروس را 

 .بیولوژی ویروس ها را شرح دهد 

  دهد حیتوضنقش ویروس ها در ایجاد عفونت را. 

 .راههای گسترش عفونت های ویروسی را نام ببرد 

  دهد حیتوضطبقه بندی ویروس ها را. 

 بیان کند را یدارو های ضد ویروس. 
 

 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

11  

با  ییآشنا

 یویروس ها

و   DNA یدارا

RNA 

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

 یدارا ی مهمیروس هاو DNA   وRNA  در ایجاد
 توضیح دهد.عفونت های انسانی را 

  یاراد یویروس هابیماری ناشی از DNA   وRNA  را
  .شرح دهد

 
 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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با قارچ  ییآشنا

مهم  یها

 زایماریب

 بتواند دانشجو
 الف( حیطه شناختی:

  بیولوژی آن ها شرح دهد.را تعریف و قارچ 

  بیان کندها در ایجاد عفونت را قارچ نقش. 

 توضیح دهد.را  یقارچترش عفونت های راههای گس 

  بیان کندهای مهم در عفونت های انسانی را قارچ. 

 
 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، 

 طفیعا

 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

13  

و  جمع بندی مطالب

  امتحان پایان ترم

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

-شناختی
 120  حل مسئله عاطفی

حل مسائل داده 
 شده

 آزمون پایانی

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

2- Medical Microbiology, Jawetz (latest ed) 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. تحان پایان ترم محاسبه میمانده در ام% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

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


