
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 ًظزي() ػوَهی ضٌاسی هیکزٍبعنوان درس : 

 ّیآسهایطگا ػلَم دٍم کارضٌاسی پیَستِ داًطجَیاى تزم مخاطبان:

  ٍاحذ 2 واحد: تعداد

  ضٌثِ ّزّفتِدٍرٍسّاي  10لغایت  8ساػت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 97 -98یوسال دٍم سال تحصیلی ً ضٌثِ ّزّفتِّاي رٍس 12لغایت  10ساػت زمان ارائه درس: 

 دکتزاي تخصصی تاکتزي ضٌاسی پشضکی ًصزالِ سْزاتی دکتز مدرس:

 سیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلکَلی درس و پیش نیاز:

 

ّاي ُهزفَلَصي، ساختواى، هتاتَلیسن، رضذ ٍ صًتیک، را طثقِ تٌذي،   تا داًطجَیاى آضٌائی :هدف کلی درس 

جذاساسي تاکتزي ّا اس یکذیگز ٍ تزرسی اثزات ػَاهل فیشیکی ٍ ضیویایی ٍ آًتی تیَتیک ّا تز تاکتزي ضٌاسایی ٍ 

 ّا.
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 ّا هیکزٍب دًیايآضٌایی تا  ٍ ضٌاسی هیکزٍب هقذهِ -1

 هقایسِ پزٍکاریَت ّا ٍیَکاریَت ّا ،طثقِ تٌذي هیکزٍارگاًیسن ّاآضٌایی تا  -2

 دیَارُ سلَلی ،ساختواى تطزیحی تاکتزي ّاٌایی تا آض -3

 تاکتزي پیلی ٍ فالصل ،سیتَپالسنساختواى ٍ ػولکزد آضٌایی تا  -4

 کپسَل ٍ اسپَر تاکتزيساختواى ٍ ػولکزد آضٌایی تا  -5

 هتاتَلیسن ٍ رضذ تاکتزي ّاآضٌایی تا  -6

 صًتیک تاکتزي ّاآضٌایی تا  -7

 تزي ّااکتتاثیز ػَاهل فیشیکی ٍضیویایی تز ضٌاخت   -8

 ضٌایی تا اًَاع هیکزٍسکَج ّا ٍ کارتزد آًْاآ -9

 رٍضْاي رًگ آهیشي تاکتزیْاآضٌایی تا   -10

 ّاي کطتطثقِ تٌذي هحیطچگًَگی آضٌایی تا  -11

 ًحَُ کطت ٍ ایشٍلِ کزدى تاکتزي ّاآضٌایی تا   -12

 آضٌایی تا تزخی اس رٍضْاي آًشیوی ٍ تیَضیویایی تطخیص تاکتزي ّا  -13

 هکاًیسن اثز آًْا آًتی تیَتیک ّا ٍضٌاخت   -14

 رٍضْاي تؼییي حساسیت یاکتزي یِ آًتی تیَتیک ّا )آًتی تیَگزام(آضٌایی تا  -15

 فلَر طثیؼی تذىآضٌایی تا   -16

 رٍاتط هیشتاى ٍ پاتَصىآضٌایی تا   -17
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 ّا هیکزٍب دًیايآضٌایی تا  ٍ ضٌاسی هیکزٍب هقذهِ هدف کلی جلسه اول:

 پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:در 

 کارتزد ػولی ػلن هیکزٍب ضٌاسی را تذاًذ-1-1

 تاریخچِ ػلن هیکزٍب ضٌاسی ٍ تشرگاى ایي ػلن را تطٌاسذ. -2-1



 
 

 طثقِ تٌذي هیکزٍارگاًیسن ّا، هقایسِ پزٍکاریَت ّا ٍیَکاریَت ّاآضٌایی تا  :دوماهداف ویژه جلسه 

 :تایذ قادر تاضذ ایي جلسِ داًطجَ در پایاى

 طثقِ تٌذي هیکزٍارگاًیسن ّا را تطٌاسذ.-1-2

 دستِ تٌذي تاکتزي ّاي تیواریشا را تطٌاسذ.  -2-2

 ضثاّت ّا ٍ تفاٍت ّاي یَکاریَت ّا ٍ پزٍکاریَت ّا را تَضیح دّذ.-3-2

 

 آضٌایی تا ساختواى تطزیحی تاکتزي ّا، دیَارُ سلَلی :سومهدف کلی جلسه 

 ِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:در پایاى ایي جلس

 اضکال هختلف تاکتزي ٍتؼاریف آى ّا را تذاًذ. -1-3

 .دّذ ضزح را کذام ّز ٍظایف ٍ تزدُ ًام را تاکتزیایی سلَل دٌّذُ تطکیل هْن اجشاء -2-3

 جشئیات ساختواى دیَارُ سلَلی تاکتزي ّاي گزم هثثت ٍ ًقص ّز کذام اس ایي اجشا را تَضیح دّذ. -3-3

 یات ساختواى دیَارُ سلَلی تاکتزي ّاي گزم هٌفی ٍ ًقص ّز کذام اس ایي اجشا را تَضیح دّذ.جشئ -4-3

 

 تاکتزي پیلی ٍ سیتَپالسن، فالصلساختواى ٍ ػولکزد آضٌایی تا   :چهارمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 ساختار سیتَپالسن ٍ ًقص اجزاي آى را تَضیح دّذ. -1-4

 ساختواى ّستِ تاکتزي را تطزیح کٌذ. -2-4

 فالصل تاکتزي ٍ ًقص آى را تَضیح دّذ. -3-4

 پیلی تاکتزي ٍ ًقص آى را تَضیح دّذ. -4-4

 

 کپسَل ٍ اسپَر تاکتزيساختواى ٍ ػولکزد آضٌایی تا  :پنجم هدف کلی جلسه

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 ى را تَضیح دّذ.ساختواى کپسَل ٍ ًقص آ -1-5

 ساختواى اسپَر تاکتزي را تطزیح کٌذ. -2-5

 .دّذ تَضیح را اسپَر هقاٍهت ػلل ٍ تزدُ ًام را اسپَر کٌٌذُ تَلیذ ّاي تاکتزي -3-5

 .دّذ ضزح را سدى جَاًِ ٍ اسپَرٍالسیَى هختلف هزاحل ٍ اسپَر پَضص ّاي الیِ -4-5

 اکتزي ّاهتاتَلیسن ٍ رضذ تآضٌایی تا  :ششمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 .ًوایذ تزسین را آًْا رضذ ًوَدار ٍ دادُ تَضیح را ّا تاکتزي هتاتَلیسن ٍ کطت ّاي ًیاسهٌذي -1-6

 هٌاتغ تغذیِ ٍرضذ تاکتزي ّا را تَضیح دّذ. -2-6

 فاکتَرّا ٍ ػَاهل هَثز تز رضذ تاکتزي ّا را تطٌاسذ. -3-6

 تیَسٌتش تخص ّاي هختلف تاکتزي را تَضیح دّذ.هسیزّاي  -4-6

 هسیزّاي تٌفس ٍ تخویز را ضزح دّذ. -5-6



 صًتیک تاکتزي ّاآضٌایی تا  :هفتمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 ساختار صى را تذاًذ. -1-7

 را تَضیح دّذ. DNA  ٍRNAّواًٌذ ساسي در   -2-7

 اًَاع آى را در یاکتزي ّا تطٌاسذ هَتاسیَى ّا ٍا -3-7

 .تثزد ًام را ّا تاکتزي در صًتیکی هْن ػٌاصز -4-7

 .دّذ ضزح را آًْا اّویت ٍ تزدُ ًام را ّا تاکتزي تیي صًتیکی اًتقاالت ٍ ًقل -5-7

 هٌْذسی صًتیک ٍ کارتزد آى را در تاکتزي ّا تَضیح دّذ. -6-7

 

 شیکی ٍضیویایی تز تاکتزي ّاضٌاخت تاثیز ػَاهل فی :هشتمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 .کٌذ تؼزیف را هیکزتی ضذ ػَاهل تا راتطِ در هْن اصطالحات -1-8

 .تٌَیسذ را آًْا هکاًیسن ٍ تزدُ ًام را هیکزٍارگاًسین حذف در رایج ضیویایی ٍ فیشیکی ػَاهل -2-8

 

 یکزٍسکَج ّا ٍ کارتزد آًْاضٌایی تا اًَاع هآ :نهمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 ساختواى ٍ اصَل ػولکزدي هیکزٍسکَج ًَري را تَضیح دّذ. -1-9

 اصَل اًَاع هیکزٍسکَج ٍ کارتزد آى ّا را تَضیح دّذ. -2-9

 رٍضْاي رًگ آهیشي تاکتزیْاآضٌایی تا  :هدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 اصَل ٍ اًَاع رًگ آهیشي تاکتزي ّا را ضزح دّذ. -1-10

 ًلسي را تذاًذ. -رًگ آهیشي ّاي هْن هاًٌذ گزم، کپسَل، اسپَر ٍ سیل -2-10

 ّاي کطتچگًَگی طثقِ تٌذي هحیطآضٌایی تا  :یازدهمهدف کلی جلسه 

 ر تاضذ:در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قاد

 اًَاع هحیط ّاي کطت تاکتزي را تطٌاسذ. -1-11

 اصَل تْیِ هحیط ّاي کطت تاکتزي را تذاًذ. -2-11

 کارتزد هحثط ّاي کطت تاکتزي را تذاًذ.  -3-11

 ًحَُ کطت ٍ ایشٍلِ کزدى تاکتزي ّاآضٌایی تا  :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 ّاي هختلف کطت ٍ ایشٍلِ کزدى تاکتزي ّا را تطٌاسذ. رٍش -1-12

 هحیط ّاي کطت اختصاصی تاکتزي ّاي گزم هثثت ٍ گزم هٌفی ٍ ًحَُ جذاساسي آى ّا را تذاًذ. -2-12

 آضٌایی تا تزخی اس رٍضْاي آًشیوی ٍ تیَضیویایی تطخیص تاکتزي ّا :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 تاضذ:در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر 

اصَل رٍش ّاي آًشیوی ٍ تیَضیویایی هاًٌذ کاتاالس، کَاگَالس، اکسیذاس ٍ ....را در تطخیص تاکتزي ّا را  -1-13



 تَضیح دّذ.

 را تَضیح دّذ. TSI  ٍSIMاصَل ٍ هکاًیسن تؼضی اس هحیط ّاي کطت آًزیوی ٍ تیَضیویایی هاًٌذ  -2-13

 هکاًیسن اثز آًْا ضٌاخت آًتی تیَتیک ّا ٍ :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 .دّذ ضزح را کذام ّز ػول هکاًیسن ٍ کٌذ تٌذي طثقِ را رایج ّاي تیَتیک آًتی -1-14

 .دّذ تَضیح ٍ تٌذي تقسین را ّا تیَتیک آًتی تزاتز در ّا تاکتزي هقاٍهت هٌطاء -2-14

 َضیح دّذ.کارتزد تالیٌی آًتی تیَتیک ّا را ت -3-14

 رٍضْاي تؼییي حساسیت یاکتزي یِ آًتی تیَتیک ّا )آًتی تیَگزام(آضٌایی تا  :پانزدهم هدف کلی جلسه

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 رٍش ّاي هختلف تؼییي حساسیت تاکتزي تِ آًتی تیَتیک ّا ٍ تفسیز ٍ کارتزد آى ّا را تذاًذ. -1-15

 تطار در آگار )دیسک دیفیَصى( را تَضیح دّذ.رٍش اًجام تست اً -2-15

 را ضزح دّذ. MIC  ٍMBCهفاّین  -3-15

 را تذاًذ. E-Testاصَل ٍ رٍش اًجام  -4-15

 فلَر طثیؼی تذىآضٌایی تا  :شانزدهم هدف کلی جلسه

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 فلَر طثیؼی تذُ را تؼزیف کٌذ. -1-16

 .تثزد ًام را تذى هختلف ّاي تافت طثیؼی فلَر -1-16

 اّویت فلَر طثیؼی تذى اًساى در ایجاد تیواري ّاي ػفًَی را ضزح دّذ. -2-16

 رٍاتط هیشتاى ٍ پاتَصىآضٌایی تا  :هفدهمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 اصَل ایوٌی در ػفًَت ّاي تاکتزیال را تَضیح دّذ. -1-17

 رٍاتط هتقاتل هیشتاى ٍ تاکتزي ّاي پاتَصى را ضزح دّذ. -2-17

 
 منابع:

1- Medical Microbiology, P.R. Murray (Latest ed). 

2- Medical Microbiology, Jawetz (Latest ed). 

3- Baily & Scoott's Diagnostic Microbiology (Latest ed) 
 

 سخٌزاًی ، پزسص ٍ پاسخ روش تدریس:

 پزٍصکتَر  ٍیذیَ ٍایت تزد ، کاهپیَتز ،  پاٍرپَیٌت، ّاي اسالیذ ی :وسایل آموزش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سنجش و ارزشیابی
 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

  هر جلسه 10 کتثی کوئیز

 ضٌثِ  MCQ 30 29/02/98 12-10کتثی  ترم آزمون میان 
 ضٌثِچْار  MCQ 60 05/04/98 30/10-30/8کتثی  آزمون پایان ترم

ارسضیاتی  حضور فعال در کالس

 استاد

  ّز جلسِ 10

  
 

 اس .تاضٌذ داضتِ حضَر درس درکالس استاد اس قثل هَظفٌذ داًطجَیاى مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 هطالة رئَس جلسِ، ّز پایاى در .استدٍ ساػت  کالس ّز سهاى هذت .کٌٌذ ػلوی خَداري غیز ّاي تحث

 حاضز کالس در قثلی هطالؼِ تا تَاًذ هی داًطجَ لذا گزدد هی ارائِ داًطجَیاى تِ ضفاّی طَر تِ آیٌذُ جلسِ

  .ضَد

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئىل      نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:        

 بیدکتر نصراله سهرابی              دکتر نصراله سهرا

 

        
 

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                         تبریخ تحىیل: 

 



 میکروب شناسی عمومی )نظری( جدول زمانبندی درس

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه
 ْزاتیدکتز س ّا هیکزٍب آضٌایی تا دًیاي ٍ ضٌاسی هیکزٍب هقذهِ 13/11/97 1

طثقِ تٌذي هیکزٍارگاًیسن ّا هقایسِ پزٍکاریَت ّا ٍیَکاریَت  27/11/97 2

 ّا

 دکتز سْزاتی

 دکتز سْزاتی ساختواى تطزیحی تاکتزي ّا دیَارُ سلَلی 04/12/97 3

 دکتز سْزاتی سیتَپالسن فالصل، پیلی 11/12/97 4

 دکتز سْزاتی کپسَل ٍ اسپَر تاکتزي 18/12/97 5

 دکتز سْزاتی تاتَلیسن ٍ رضذ تاکتزي ّاه 25/12/97 6

 دکتز سْزاتی صًتیک تاکتزي ّا 17/01/98 7

 دکتز سْزاتی تاثیز ػَاهل فیشیکی ٍضیویایی تز یاکتزي ّا 24/01/98 8

 دکتز سْزاتی آضٌایی تا اًَاع هیکزٍسکَج ّا ٍ کارتزد آًْا 31/01/98 9

 اتیدکتز سْز رٍضْاي رًگ آهیشي تاکتزیْا 07/02/98 11

 دکتز سْزاتی طثقِ تٌذي هحیطْاي کطت 14/02/98 11

 دکتز سْزاتی ًحَُ کطت ٍ ایشٍلِ کزدى تاکتزي ّا 21/02/98 12

آضٌایی تا تزخی اس رٍضْاي آًشیوی ٍ تیَضیویایی تطخیص  28/02/98 13

 ّاتاکتزي

 دکتز سْزاتی

 دکتز سْزاتی آًتی تیَتیک ّا ٍ هکاًیسن اثز آًْا 04/03/98 14

رٍضْاي تؼییي حساسیت یاکتزي یِ آًتی تیَتیک ّا )آًتی  11/03/98 15

 تیَگزام(

 دکتز سْزاتی

 دکتز سْزاتی فلَر طثیؼی تذى 18/03/98 16

 دکتز سْزاتی رٍاتط هیشتاى ٍ پاتَصى 25/03/98 17

 

 




