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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 
 

 

 

 کلاس درس در یک هفته( ساعت از 2)برای یک جلسه از درس، برای مثال 
 

 

 کارشناسی پیوسته تحصیلی: یو رشته مقطععلوم آزمایشگاهی     گروه آموزشی: پیراپزشکی دانشکده:

 

 زیست شناسی سلولی و ملکولییش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   2 تعداد واحد:  میکروبشناسی عمومی نام درس:

 مکان برگزاری:                                  21-22:ساعت               یکشنبه   زمان برگزاری کلاس: 

 دکتر رشیدی– دکتر عشاقی مدرس:                                            دکتر عشاقی مسئول درس:     01 :تعداد دانشجویان

 

 

 

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

میکروبی،تاثیر ترکیبات ضد  باکتری ها، یکتساختمان باکتریها ، متابولیسم ورشد و ژن امگذاری باکتریها ،نو طبقه بندی 

، روش های رنگ آمیزی و عوامل فیزیکی وشیمیایی بر روی باکتریها ،تکنیک های استریلیزاسیون ، انواع میکروسکوپ

پاتوژن و با )آنتی بیوگرام(، رابطه میزبان  ترکیبات ضد میکروبیمطالعه مستقیم باکتری ها، تعیین حساسیت باکتری ها به 

 بدن فلور طبیعی
 

 (است  ن هدف بینابینی طرح دورههما) :یهدف کل

انواع میکروب، طرق شناسایی ، رشد و ژنتیک باکتری ها ،متابولیسم ،طبقه بندی، مرفولوژی ، ساختمان با دانشجو آشنایی

   جداسازی آنها از یکدیگر.
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 
 علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

               خصوصیات و تفاوت های،طبقه بندی میکروارگانیسم ها  ،تاريخچه میکروبشناسي اهداف رفتاری جلسه اول:

 پرو کاريوت ها و يوکاريوت ها
 

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  
  را ذکر نمايد. تاريخچه میکروبشناسي -

 .را فهرست کندو روش های تايپینگ   طبقه بندی میکرو ارگانیسم ها -

 مفاهیم جنس و گونه و سويه را شرح دهد. -

 را توضیح دهد. خصوصیات پروکاريوت ها و يوکاريوت ها  -

 . مقايسه کندبا هم  راپروکاريوت ها و يوکاريوت ها  خصوصیات -

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 2جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ــــــر  دقیقه53  ــــــه ای ب مقدم

 میکروبشناسي

ــــــه  مقدمــــــه و تاريخچ

معرفـــي  ، میکروبشناســـي

انـوا   دانشمندان ايـن علـم ، 

 ها ارگانیسم میکرو

  تعاملي سخنراني -

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

نمايش  ، نتيپو پاور

 فیلم  آموزشي مربوطه

 حضور فعال در کلاس

ارزشیابي از دانش قبلي دانشجو 

 شرو  درس از قبل

 

و نامگذاری طبقه بندی  دقیقه53

 میکرو ارگانیسم ها

انوا  سیستم های طبقه بندی 

به ويژه طبقه بندی های جديد 

ــا ،  ، طبقـه بنـدی بـاکتری ه
نامگذاری علمي ، مفهوم جنس 

ــه– ــای  -گون ســويه ، روش ه

تايپینگ ، مورفولوژی و آرايش 
 باکتری ها

 
 

" 

 
 

" 

ــیات و تفــاوت  دقیقه53 خصوص
هـای پروکـاريوت هـا و 

 يوکاريوت ها

خصوصیات اصلي پروکاريوت 
تفـاوت ، ها و يوکـاريوت هـا

ـــا و  ـــاريوت ه ـــای پروک ه

 يوکاريوت ها

 
" 

 
" 

جمع بندی مطالب و  هقدقی13
 پرسش و پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 غشا سلول باکتری ها ودیواره ، ساختمان و عملکرد پوشش :دوم اهداف رفتاری جلسه
 

:از فراگیر انتظار مي رود رسدر پايان د  

 ساختمان و عملکرد پوشش سلولي را شرح دهد. -

 ديواره سلولي را تفسیر نمايد.ساختمان عملکرد اجزا  -

 . گرم مثبت  و گرم منفي را شرح دهد تفاوت ديواره سلولي در باکتری های -

 .مقايسه نمايد باهم ، اسفروپلاست و ال فرم راتفاوت پروتوپلاست  -

 ساختمان و عملکرد غشا سلولي را توضیح دهد. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 0جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 slime layer   مفهوم کپسول و  پوشش سلولي  دقیقه53

، مفهوم بیوفیلم ، تفاوت آن ها و 
عملکرد آن در ساختمان کپسول و 

 میکروارگانیسم ها

  تعاملي سخنراني -

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

، نمايش فیلم  آموزشي پوينت پاور

 مربوطه

 جلسه درس از کوئیز

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 ضور فعال در کلاسح- 

ساختمان و عملکرد ديواره : ساختار  ديواره سلولي دقیقه03
تفـاوت ســاختمان  ،کلـي ديـواره 

ديواره در باکتری های گرم مثبت و 

ــي   ــرم منف ــولي ، گ ســاختار ملک
ــدوگلیکان  ــارجي ، پپتی ــا خ ، غش

، پـروتیین هـای لیپوپلي ساکاريد 

غشا ، شاخص های آنتي ژنیـک ، 

نقش و عملکرد اجزا ديواره ، مفهوم 
 ست و ال فرم، اسفروپلاپروتوپلاست 

 
 
 

" 
 

 

 

 
 
 

" 

ســاختمان و عملکـــرد غشـــا :  غشا سلولي دقیقه53

نقـش و ، ساختار ملکولي غشـا  

 وظايف غشا

 

" 
 

" 

جمع بندی مطالب و  دقیقه13

 پرسش و پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيبرنامهواحد 

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 اسپوروالسیونباکتری و هارگانل های داخل سلولی و ضمائم پیکر   :سوم هداف رفتاری جلسه

 

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  
 

 .رگانل های داخل سلولي را توضیح دهداعملکرد هر کدام  از  -

 ضمائم سلولي را شرح دهد.عملکرد انوا   -

 توضیح دهد. اسپورولاسیون را شرائط  -

  مقايسه نمايد.اسپورولاسیون را با هم  مراحل -

 
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

، ريبوزوم ، ماده ژنومي ارگانل های داخل سلولي دقیقه53

ــر  ــدری و ديگ میتوکن

اجزا و تفـاوت آنهـا در 

ـــــــــــاريوت و  يوک

انوا  دانه  ، پروکاريوت 
ــــره ای  ــــای ذخی ه

ــــوژن  ــــه ،)گلیک دان

 متاکروماتیک و ...(

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز -

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

ـــوا  آن و  ضمائم سلولي دقیقه53 ـــي و ان پیل
تاژک  ، عملکرد آن ها 

و ساختمان و آرايش و 

 عملکرد آن

 
 
" 
 

 
 
" 

جوانه زدن ، اسپورزايي  اسپورولاسیون دقیقه53

نحـوه ، و شرايط آنهـا 
 قرار گرفتن اسپور

 
" 

 
" 

بندی مطالب و پرسش و جمع  دقیقه13

 پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 فیزیولوژی باکتری ها )رشد و تکثیر باکتری ها(   :چهارم اهداف رفتاری جلسه

 
از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 بیان کند.را رشد تصاعدی  ونیز مفهوم رشد و مرگ باکتری ها -

 مثالي از تعداد باکتری ها در هر نسل را محاسبه نمايد.  -

 را تفسیر نمايد.مراحل آن  باکتريها، منحني رشدضمن رسم   -

 .توصیف کندانوا  سیستم های کشت باکتری ها را  -

 .هم مقايسه نمايد باانوا  روش های اندازه گیری رشد باکتری ها را  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مفهـوم ، مفهوم رشـد  رشد و مرگ باکتری ها دقیقه13

 تقسیم سلولی، مرگ 

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز -

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

رشــد ، زمـان تقســیم ســلولي  دقیقه13
 تصاعدی باکتری ها

محاسبه تعداد باکتری 
 ها در هر نسل

 
" 

 
" 

ــاز تــاخیری  منحني رشد دقیقه53 فــاز ، ف

ــــاريتمي  ــــاز ، لگ ف

 فاز مرگ ،سکون

 

" 
 

" 

، سیستم هـای بسـته  سیستم های کشت باکتری ها دقیقه13

 گذرا، دائم 

 
" 

 
" 

روش های انـدازه گیـری رشـد  دقیقه13
 باکتری ها 

غیـــــر ، مســــتقیم 
 مستقیم 

 
" 

 
" 

جمع بندی مطالب و پرسش و  دقیقه13

 پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 فیزیولوژی باکتری ها )نیازها و شرائط رشد باکتری ها(  :پنجم اهداف رفتاری جلسه

 

  

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 نمايد.بیان نیازهای رشد باکتری ها را   -

 شرائط و نیازهای غذايي باکتری ها را توضیح دهد. -

 .تفسیر نمايد شرائط و نیازهای فیزيکي باکتری ها را -

 سیستم های نقل و انتقال در باکتری ها را شرح دهد. -

 ه نمايد.سمقايبا هم  انوا  سیستم های نقل و انتقال در باکتری ها را -

-  

 

 ی مطالببندی ارائهزمانجدول 

 7جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

منبع ، منبع انرژی  نیازهای شیمیايي )غذايي( دقیقه53

فاکتورهای ، کربن 

 رشد

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

 پوينت  پاور

 جلسه درس از کوئیز -

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

، دمـــــــا ،  PH نیازهای فیزيکي دقیقه53

ـــیزن فشـــار  اکس

 و.. اسمزی

 

" 
 

" 

سیستم های نقـل و انتقـال در  دقیقه53
 باکتری ها

ـــار ـــمز انتش  ،یاس
ـــار  ـــهیل انتش تس

فعـال انتشار  ،شده

 گروهيانتشار ، 

 
 

" 

 
 

" 

جمع بندی مطالب و پرسش و  دقیقه13

 پاسخ

   

 

 

 
 

رين  به نام خـداوند جـان آـف
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 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

  انواع محیط کشت و طبقه بندی آنها   :ششم اهداف رفتاری جلسه

 
از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 نمايد. بیانطبقه بندی محیط های کشت را  -

 مقايسه نمايد.با هم  کشت را یها طیمح کاربرد -

 .توصیف نمايدعملکرد انوا  محیط کشت را با ذکر مثال  -

 را توضیح دهد. آنها یشرائط نگهدار و انوا  فرم های محیط های کشت -

 نمايد. ارزيابي از نظرکنترل کیفي کشت را یها طیمح -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

طبقه بندی محـیط هـای  دقیقه53

 کشت

،  شیمیايي، از نظر فیزيکي 

 کاربرد

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

انوا  محیط کشت از نظـر  دقیقه53

 عملکرد

غنـي ، غني شـده ،  عمومي

، افتراقـي  ،انتخابي ، کننده 

 ترانسپورت

 
" 

 
" 

انوا  فرم های محیط های  دقیقه53

 یشـرائط نگهـدار وکشت 

  آنها

 ،محیط های پودری وگرانوله 

محیط های قابل اتوکلاو و غیر 

عیب يابي محیط ، قابل اتوکلاو 

 های کشت

 

 
" 

 

 
" 

 یهـا طیمحکنترل کیفي  دقیقه53
 کشت 

 یهـا طیمحـ يفیکنترل ک
کـه در  ييها طیآماده و مح

 شوند يمحل ساخته م

 
" 

 
" 

ــع بنــدی مطالــب و  دقیقه13 جم

 پرسش و پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 باکتری ها انواع روش های رنگ آمیزی   :هفتم اهداف رفتاری جلسه

 
از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

  بیان نمايد. را ياصل یرنگ ها یاجزا و یزیاصول رنگ آم -

 نمايد. مقايسهبا هم  انوا  روش های رنگ آمیزی را تفاوت   -

 نمايد. تفسیرباکتريها را   يافتراقی های زیرنگ آم کاربرد -

 نمايد. ارزيابيهای افتراقي را  یزیآم عمل رنگ سمیکانم -

 مقايسه نمايد.با هم  را  گرم یزیکاذب رنگ آم يمنفموارد  مثبت و  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یرنـگ هـا ،ياصـل یرنگ ها اصول رنگ آمیزی دقیقه13

 یدندانه ا اي يفرع

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز -

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

قسمت رنگ کننده ، کروموژن  ياصل یرنگ ها یاجزا دقیقه13

 اگزوکروم ،کروموفور اي

 

" 
 

" 

 ی ساده ،رنگ آمیزیزیرنگ آم انوا  رنگ آمیزی دقیقه13

   افتراقي

 

" 
 

" 

 يافتراق یزیرنگ آم قهیدق43

 ومکانیسم عمل

ديـواره سـلولي               رنگ آمیزی  

رنـگ  اسـید فاسـت(، گرم و )
ضمائم سـلول بـاکتری           آمیزی 

ــول  ) تــاژک  ،اســپور  ،کپس

 گرانولهای ذخیره ای و.. (و

 
 

 
" 

 
 

 
" 

ــوارد   قهیدق 13 ــي م ــت و منف مثب

 گرم کاذب رنگ آمیزی

 مثبتگرم  یکه باکتر یموارد

 و بالعکس شود يم يگرم منف

 
" 

 
" 

ــب و  دقیقه13 ــدی مطال جمــع بن
 پرسش و پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 

 کروسکوپ و کاربرد آنهايانواع م :تمشه اهداف رفتاری جلسه

 

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 مفاهیم کاربردی در میکروسکوپ را توضیح دهد. -

 را توصیف نمايید.میکروسکوپ اجزا عملکرد هر کدام  از  -

 مقايسه نمايد.با هم  عملکرد عدسي های عیني و شییي را  -

 شرح دهد.ونحوه عملکردشان را   ها انوا  میکروسکوپ -

 کاربرد انوا  میکروسکوپ هارا باهم مقايسه نمايد. -

 دهد. را توضیحطرز نگهداری و کار با میکروسکوپ  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مفاهیم کاربردی آشنايي با  دقیقه53

 میکروسکوپدر 

فاصله  ،  نقطه کانوني

انوا  و قدرت  ،  کانوني

 ، بزرگنمايي قدرت، لنزها
، رزولوشن میکروسکوپ 

Numerical   

aperture 

  تعاملي سخنراني -

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز -

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

مختلف با اجزا  ييآشنا میکروسکوپ با  آشنايي  دقیقه53

و عملکرد  کروسکوپیم
  هر کدام

 
" 

 
" 

انوا  میکروسکوپ و کاربرد  دقیقه53

 آنها

فـاز ، دارک فیلـد ، نوری 

ــت  ــنت ، کنتراس ، فلورس

 کانفوکال ، الکتروني

 

" 
 

" 

ــا  دقیقه13 ــار ب ــداری و ک ــرز نگه ط

 میکروسکوپ

نحوه کار با لنزها و حمل 

 و نقل میکروسکوپ

 
" 

 
" 

ـــب و  دقیقه13 جمـــع بنـــدی مطال
 پرسش و پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشيريزی واحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 استریلیزاسیون  و ضدعفونی :نهم هداف رفتاری جلسه
 

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 را توضیح دهد.مفاهیم کاربردی در ضدعفوني و استريلیزاسیون  -

 توصیف نمايد.را فاکتورهای موثر بر مرگ سلولي  -

 ايد.مقايسه نمبا هم  را مکانیسم عمل مواد ضدعفوني کننده  -

 روش های کنترل میکرو ارگانیسم ها را بیان کند. -

 نمايد. تفسیرفیزيکي موثر برعلیه باکتری ها را روش های عملکرد وکاربرد  -

 موثر برعلیه باکتری ها را تفسیر نمايد. ييایمیش عملکرد وکاربرد روش های -

 .با هم مقايسه نمايدرا  ييایمیش کاربرد روش های فیزيکي و -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

مـــــــــــدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ضدعفوني و مفاهیم کاربردی در  دقیقه13

 استريلیزاسیون

  تعاملي سخنراني تعاريف و اصطلاحات

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

  آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز -

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

عوامـل ، طبیعت باکتری ، تعداد  فاکتورهای موثر بر مرگ سلولي دقیقه13
 محیطي

 
" 

 
" 

واد ضـدعفوني مـمکانیسم عمل  دقیقه13

کننــده و روش هــای کنتـــرل 

 میکرو ارگانیسم ها

ــا  ، ســل وال   ــروتیین  ، غش ، پ

ــي و  فهرســت روش هــای فیزيک

 شیمیايي

 

" 
 

" 

روش هـــای فیزيکـــي کنتـــرل  دقیقه53

مکانیســم ، میکروارگانیسـم هـا  
 عمل و کاربرد آنها

حرارت مرطوب و خشک و مکانیسم 

 ،وسائل مربوطه و کنترل کیفي آنها
امواج صوتي و  ،فیلتراسیون، اشعه 

 کاربرد اين روش ها

 
 

" 

 
 

" 

ــرل  دقیقه53 ــیمیايي کنت ــای ش روش ه

مکانیســم ، میکروارگانیسـم هـا  

 عمل و کاربرد آنها

، الکل هـا  ، کلرهگزيدين، هالوژن 

، دترجنت ها ، پراکسید هیدروژن 

، گازها ، آلدئیدها ، فلزات سنگین 
 اسید و باز ، رنگ ها 

 

 
" 

 

 
" 

جمع بندی مطالـب و پرسـش و  دقیقه13

 پاسخ
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رينبه نام   خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 

 )واکنش های کاتابولیک(متابولیسم باکتری ها     :همد اهداف رفتاری جلسه
از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

  ملکول های درگیر در واکنش های تولید انرژی توضیح دهد.درباره مفاهیم و  -

 .بیان نمايدمکانیسم تنفس هوازی را  -

 .مکانیسم تنفس بیهوازی را توضیح دهد -

 .مقايسه کندبا هم  مکانیسم های تنفس هوازی و بیهوازی را -

 .مقايسه نمايدبا هم  آنها را، محصولات  ضمن رسم مسیرهای تخمیر  -

 ی مطالبارائهبندی جدول زمان

 26جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ــای  دقیقه53 ــول ه ــاهیم و ملک مف

ــای  درگیــر در واکــنش ه

  تولید انرژی

، واکنش های اکسید و احیا 

ــوم  ــرون مفه ــان الکت حامل

ــترا محصــول آنــزم  سوبس
ــاکتور  ــکیل ، کوف ــرز تش ط

ـــــــــــــول  ،  ATPملک

فسفريلاسـیون مکانیسمهای 
 و فسفريلاسیون اکسیداتیو

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

دکربوکسیلاسیون ، گلیکولیز  مکانیسم تنفس هوازی دقیقه43
، چرخه کـربس ، اکسیداتیو 

 زنجیره انتقال الکترون

 
 
" 

 
 
" 

مراحل و گیرنده های نهايي  مکانیسم تنفس بیهوازی دقیقه13

ــا  ــه آن ب ــرون و مقايس الکت
 تنفس هوازی

 
" 

 
" 

اهمیـت  ، مسیرهای تخمیـر مکانیسم تخمیر دقیقه53

محصولات و کاربرد ، تبخیر 

و تست هـای آن در صنعت 

 تشخیصي

 

 
" 

 

 
" 

ــب و  دقیقه13 ــدی مطال ــع بن جم
 پرسش و پاسخ

   

 
 

 

 

 

رين  به نام خـداوند جـان آـف
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 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 

 ها )واکنش های آنابولیک( متابولیسم باکتری   :دهمیاز اهداف رفتاری جلسه

 

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  
 

 .نمايد تفسیرمسیر های بیوسنتز ملکول ها را  -

 .دهدتوضیح سنتز پپتیدوگلیکان و لیپو پلي ساکاريد را  -

 .تفسیر نمايدرا تنظیم فعالیت های آنزيمي در مسیر های متابولیک  -

 .نمايد مقايسه با هم  مسیر های متابولیک راراههای کنترل فعالیت های آنزيمي در  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

هــای بیوســنتز  مسـیر مسیرهای آنابولیکي  دقیقه53

  ملکول ها 

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

ــنتز در  دقیقه53 ــای بیوس ــم ه مکانیس

 باکتری ها

سنتز پپتیدوگلیکان و 

ــاکاريد  ــي س ــو پل لیپ
ديواره سلولي بـاکتری 

 ها

 
 

" 

 
 

" 

فعالیت های آنزيمي در تنظیم  دقیقه53

 مسیر های متابولیک

ــي  ــا ، فیــدبک منف الق

ـــي  ـــرکوب ، آنزيم س
 آنزيمي

 
" 

 
" 

جمع بندی مطالب و پرسش و  دقیقه13

 پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ژنتیک باکتریها )همانند سازی و تنظیم بیان ژن(   :زدهمدوا اهداف رفتاری جلسه

  
از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 را توضیح دهد. تعاريف مربوط به ژنوم  -

 . توصیف نمايدهمانندسازی در باکتری ها را  -

 مقايسه نمايد.با هم  را ژنوم باکتری ها   روش های همانند سازی انوا  -

 دهد.توضیح در باکتری ها را  مراحل نسخه برداری و ترجمه  -

 نمايد. سیرفت را اپرون های القاييو اپرون های مهاری ، مفهوم اپرون  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ــوم  و مفاهیم آنتعريف ژنوم  دقیقه53 ــاختمان، ژن ،  DNA س

ــــوزوم  خصوصــــیات کروم

ــاکتری  ــوم لــوپ و ، ب مفه
توالي های ژني ، اندازه ژنوم 

 ، سوپر کويل ، در کروموزوم 

آنزيم های درگیر در کنترل 

 سوپر کويل 

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

مفهـوم همانندسـازی نیمــه  همانندسازی در باکتری ها دقیقه53
ـــــافظتي ـــــل  ، مح مراح

در  DNAهمانندســـــازی 

 ، دايره غلتان روش، باکتری 
 خاتمه همانندسازی وآغاز 

 
 
" 

 
 
" 

نسخه بـرداری و ترجمـه در  دقیقه53

 باکتريها

ــرداری و  ــخه ب ــل نس مراح

 ترجمه

 

" 
 

" 

اپـرون هـای ، مفهوم اپرون  تنظیم وبیان ژن در باکتريها دقیقه53

اپرون های القايي و ، مهاری 

 کاربرد آنها

 

" 
 

" 

جمع بندی مطالب و پرسش  دقیقه13
 و پاسخ

   

 
 

رين  به نام خـداوند جـان آـف
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 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 )تغییرات ژنتیکی باکتری ها و راههای انتقال ژن به باکتری ها(ژنتیک باکتری ها    :سیزدهم اهداف رفتاری جلسه

 
: از فراگیر انتظار مي رود رسدر پايان د  

 .توصیف نمايدسويه های وحشي و موتانت را ، پروتروف ، اگزوتروف  ،فنوتیپ، مفاهیم ژنوتیپ  -

 ا توضیح دهد.رانوا  موتاسیون و موتاژن ها  -

 قايسه نمايد.با هم م در باکتری ها  روش های شناسايي موتاسیون را -

 کند. ارزيابي در باکتريهاراههای انتقال ژن را  -

 را باهم مقايسه نمايد. هايرا در باکتر انتقال ژن یراهها کاربرد -

 .مايدتفسیر ن عناصر خارج کروموزومي رانقش هريک از  -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  ،فنوتیـپ  ،مفاهیم ژنوتیپ  مفاهیم ژنتیکي دقیقه53

ـــروف سووووها  ووو     واگزوت

انوا  بیـان هـای  ،پروتروف 
مفهوم  ،فنوتیپي و ژنوتیپي 

 سويه های موتانت و وحشي

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز -

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

انوا  موتاسیون  ،موتاسیون  تغییرات ژنتیکي باکتريها دقیقه53

روش هـای  ،موتـاژن هـا  ،
شناســــايي موتاســـــیون 

 ،)مستقیم و غیر مستقیم ( 

 Amesتست 

 
 

" 

 
 

" 

 ،کونژوگاســـــــــــــیون  راههای انتقال ژن  دقیقه53

 ،ترانسداکشـــــــــــــــن

مکانیسـم  ،ترانسفورماسیون

 وکاربرد آنهاو نقش 

 
 

" 

 
 

" 

ــــمید و انــــوا  آن عناصر خارج کروموزومي دقیقه53  ،پلاس

ـــوا  آن ـــپوزون و ان  ،ترانس
 مفهوم فاز وارياسیون

 
" 

 
" 

جمع بندی مطالب و پرسش  دقیقه13

 و پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 

 تشخیص باکتری ها جهت  آشنایی با برخی از روش های آنزیمی و بیوشیمیایی   :دهمچهار اهداف رفتاری جلسه

    
:از فراگیر انتظار مي رود رسدر پايان د  

 .را در باکتری ها تفسیر نمايداساس تست های بیوشیمیايي  -

 تست های بیوشیمیايي را در باکتری ها تجزيه وتحلیل نمايد. به مکانیسم عمل واکنش های مربوط -

 .را در باکتری ها تفسیر نمايد اساس تست های آنزيمي -

 تست های آنزيمي را در باکتری ها تجزيه وتحلیل نمايد. مربوط بهمکانیسم عمل واکنش های  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تستهای اساس و آشنايي با  دقیقه43

جهت  تشخیص  بیوشیمیايي

 باکتری ها

ــــترای  ــــتفاده از سوبس اس

اختصاصي وتولید محصولات 

ــا  نهـايي خـا، ، اشـنايي ب
ــری  م ننوو  تســتهای تخمی

OF  ،  TSI MR  ، VP 

ـــهای    ،  ـــر واکنش وديگ

ــدول   شـیمیايي  ماننـد  ،ان

 ...،  سیترات،    s2Hتولید  

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز -

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

آشنايي با تسـتهای آنزيمـي  دقیقه43

 باکتری ها جهت  تشخیص

 ساس تسـت هـای آنزيمـي ا

ــد ــاز و  مانن ــاز کواگول کاتال
ـــیداز ـــاز واوره آز  اکس ولیپ

مکانیسم  ،،لسیتیناز، پروتیاز

 عمل واکنش های مربوطه 

 
 

" 

 
 

" 

جمع بندی مطالب و پرسش  دقیقه13

 و پاسخ
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و 

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 

  فلور طبیعی بدن و مکانیسم بیماریزایی باکتری ها، رابطه میزبان با پاتوژن    دهم:پانزاهداف رفتاری جلسه    

 

:از فراگیر انتظار مي رود رسدر پايان د  

     

 توضیح دهد. مفاهیم ،تعاريف و اصطلاحات مربوطه را -

 .نمايدبیان را فلور باکتريايي طبیعي قسمت های مختلف بدن  -

  تفسیر نمايد.را رابطه میزبان با پاتوژن  -

 . توصیف نمايد را بطور خلاصهبیماری زايي باکتری ها های  مکانیسم  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 24جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ـــــاريف و  13 ـــــاهیم ،تع مف

 اصطلاحات مربوطه

عفونت ، بیماری،حامل يا کرير 

ــــت  ، کلونیزاســــیون ، عفون
ــــــــب ،  ــــــــت طل فرص

ــــدی  ــــته بن بیماريزايي،دس

ـــــــاس  ـــــــا براس باکتريه

بیماريزايي)فلور،فرصت طلـب 
 ،پاتوژن(

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

،  انوا  رابطه میزبان با پاتوژن رابطه میزبان با پاتوژن  دقیقه13

راههای ورود باکتريها به بدن 

 و روش های انتقال

 

" 

 

" 

هـای  فلور طبیعي قسمت دقیقه53
 مختلف بدن

انوا  فلور طبیعـي بـر حسـب 
،نقـــش  جايگـــاه قرارگیـــری

 پروبیوتیک ها

 
" 

 
" 

مکانیسم ها ی بیماريزايي  دقیقه43

 باکتری ها

ــــا ی  ــــم ه ــــوا  مکانیس ان

 :بیماريزايي باکتری ها

فاکتورهای درگیـر دراسـتقرار 
 باکتريها و تخريب کننده بافت

 

 
" 

 

 
" 

ــع بنــدی مطالــب و  دقیقه13 جم

 و پاسخپرسش 
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رين  به نام خـداوند جـان آـف

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 طیف اثر(  ،مکانیسم عمل ،آنتی بیو تیک ها )انواع  :نزدهمشا اهداف رفتاری جلسه

 
از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 باکتريواستاتیک يا باکتريوسید را توضیح دهد. ،سمیت انتخابي  ،مفاهیم آنتي بیوتیک  -

 اثر هر گروه از آنتي بیوتیک هارا تفسیر نمايد.مکانیسم  -

 باهم مقايسه نمايد.را  گروههای مختلف آنتي بیوتیک ها وساختار و طیف اثر آنها بر اساس مکانیسم عمل شان -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 22جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

کشف آنتي تاريخچه و  ومفاهیم کلیات دقیقه13

ــک ــا بیوتی ــوم  ،ه مفه
سمیت  ،آنتي بیوتیک 

ــــــــــــــابي   ،انتخ

ـــــتاتیک   ،باکتريواس
 ، باکتريوســــــــــید

ــــــــــم و  سینرژِيس

آنتاگونیسـم، داروهـای 

 ايده آل، طیف اثر

  تعاملي سخنراني -

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

 پوينت پاور

 جلسه درس از کوئیز

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

ــا و   مکانیسم اثر آنتي بیو تیک ها دقیقه13 ــک ه ــي بیوتی آنت
 مکانیسم اثر آنها 

 
" 

 
" 

معرفي گروههای مختلف آنتـي  دقیقه03

بیوتیک ها وساختار و طیف اثر 

 عملمکانیسم آنها بر اساس 

ـــــــــــا ،  بتالاکتامه

آمینوگلیکوزيــد هـــا، 

ماکرولیدها، کینولـون 
 ها ،...

 

 
" 

 

 
" 

جمع بندی مطالب و پرسش و  دقیقه13
 پاسخ

   

 

 

 
 

 

 

 
رينبه نام   خـداوند جـان آـف
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 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 به آنتی بیوتیک ها شانمکانیسم های مقاومت باکتری ها و روش های تعیین حساسیت :همهفد اهداف رفتاری جلسه
 

:از فراگیر انتظار مي رود رسدر پايان د  
  .مکانیسم های مختلف مقاومت باکتری ها را شرح دهدمفاهیم و  -

  تجزيه وتحلیل نمايد. رامشکلات ناشي از مقاومت باکتری ها  -

 .ارزيابي نمايدرا راهکارهای مقابله با مقاومت های آنتي بیوتیکي  -

 .بیان نمايدرا   به آنتي بیوتیک ها باکتری ها  انوا  روش های تعیین حساسیت -

 باهم مقايسه نمايد.را  به آنتي بیوتیک ها باکتری ها  انوا  روش های تعیین حساسیت اربردک -

 
 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 20جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انوا  مقاومت مفاهیم و  دقیقه 15

 های آنتي بیوتیکي

 MIC,MBCمفهوم  

ـــي  مقاومــت هــای چنــد داروي
،ESBLs 

 ژنتیکي وغیر ژنتیکي مقاومت 

  تعاملي سخنراني

 پاسخ و پرسش-

 وسايل از استفاده با

 وايت ، آموزشي کمک

 پروژکتور ويدئو بورد،

پوينت، نمايش فیلم   پاور

 آموزشي مربوطه

 جلسه درس از کوئیز

 جلسه ابتدای در قبل

 شفاهي-

 حضور فعال در کلاس- 

ــای  دقیقه 53 ــوا  مکانیســم ه ان
 مقاومت باکتری ها

تغییر جايگاه هدف، غیر فعال سازی 
 efflux،آنزيم ،تغییر نفوذ پذيری 

pump  ،  ،انتقـــال ژن مقاومـــت

 موتاسیون

 
 
" 

 
 
" 

ـــي از  دقیقه13 ـــکلات ناش مش

 مقاوم شدن باکتری ها

گونه های مقاوم به گسترش  افزايش 

افـزايش زمـان  ، آنتي بیوتیک هـا 
افزايش خطر مرگ و ، بستری شدن 

 ، نیاز به کشف داروهای جديدمیر

 
 

" 

 
 

" 

ــا  دقیقه13 راهکارهـای مقابلـه ب

 مقاومت آنتي بیوتیکي

کامل کردن دوره درمان ،کـاهش 

مصرف آنتي بیوتیک ها در صنايع 

،مراقبت های دامپروری و کشاورزی
 بهداشتي ، آموزش پرسنل درماني

 

 
" 

 

 
" 

انوا  روش های تعیین  دقیقه53

 حساسیت

ــوژن ــک ديفی ــوا  روش  ديس و ان

  رقیق سازی

 

" 
 

" 

جمع بندی مطالـب و  دقیقه3

 پرسش و پاسخ

   

 


