
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 23 تعداد دانشجو   پزشکی گروه آموزشی 

 تعداد واحد  باکتری شناسی پزشکی عنوان درس
3 

 

 پزشکی عمومی تحصیلی  شتهر و مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  و پایان 
19/06/1۴01  

 1۴/10/1۴01 

 روز و ساعت جلسات   1۴01اول  نیمسال تحصیلی 

 12-10 یکشنبه
 10-8دوشنبه 

 1۴-8پنج شنبه 
 

 مدرس/مدرسین درس
، خانم امید تجربه کارآقای دکتر 

، آقای دکتر حدیث فتحی زادهدکتر 
 حسین حسینی نوه

 روس پیش نیاز د
 ندارد

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 محل برگزاری امید تجربه کارآقای دکتر 
 دانشکده پزشکی

 (103)کالس 

واحد نوع 
 )نظری/عملی(

3 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 حضوری

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

، ویژگی های بیماری زایی و فاکتورهای ویروالنس آنها، خصوصیات اپیدمیولوژی، بیوشیمیایی، روش های تشخیص نیانواع باکتری های بیماریزای انسامطالعه 

 در این درس توضح داده می شود. نهاآنها و روش های پیشگیری و درمان آآزمایشگاهی 
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 هدف/اهداف کلی درس:

 ، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.با مراجعه به کوریکولوم رشته

 تشخیص باکتری ها رنگ آمیزی و و همچنین روش های عملی یص، درمان و پیشگیریخ، بیماری های ایجاد کننده، تشآشنایی با انواع باکتری های بیماری زای انسانی

 

 

 روش تدریس:   

ارکت را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش روش تدریس. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  انتخاب کنید و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید. فراگیران

 ر موارد: ...سای 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  روش تدریس سخنرانی
 ☐ نقشروش تدریس ایفای   روش تدریس بحث گروهی

  روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                              روش تدریس پرسش و پاسخ

 ☐ روش تدریس اکتشافی  روش تدریس نمایشی
        های کوچکروش تدریس در گروه                                                                  روش تدریس آزمایشگاه
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 مواد و وسایل آموزشی:

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 سایر موارد: ...      
 

 ☐ جزوه  پاورپوینت
  کتاب       فیلم آموزشی     

         وایت برد                                      ☐         نرم افزار   

  تصویر ☐ ماکت

  چارت            لوازم واقعی 

 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر
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 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت  

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

  ی گردداز مجموع ساعات صفر محسوب م 3/17غیبت غیرمجاز بیش از. 

  حذف درس می گردد از مجموع ساعات موجب 3/17غیبت مجاز بیش از. 

  نمره کسر خواهد شد 5/0به ازای هر غیبت غیرموجه. 

 شود اینصورت غیبت محسوب می حضور دانشجو در کالس درس قبل از حضور استاد و عدم ترک کالس تا پایان وقت آن ضروری است و در غیر . 

 های ارسالی  ضوعات درس مورد نظر و مشاهده فیلممطالعه قبلی در مورد مو 

 مشارکت در فعالیت های کالسی 

 شرکت در بحث گروهی و پرسش و پاسخ 

 حضور منظم در کالس 

 سرچ و ارائه مطالب علمی جدید و به روز در مورد موضوع درس 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میچه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از  -

 
 سایر موارد: ...

 

مشخص  نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -

 کنید.
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
 ۴ امتحان میان ترم 
نظری امتحان پایان ترم   10 
عملی امتحان پایان ترم   5 
ر و گزارش کا کار عملی   1  

  سئواالت چند گزینه ای  سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ

  غلط-سئواالت صحیح  سئواالت تشریحی بلند پاسخ

  کار عملی ☐ سئواالت شفاهی

 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  سئواالت جور کردنی
    های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

  جلسه می باشد( 3حضور منظم در کالس )حداکثر تعداد غیبت مجاز 

  رعایت ادب و شئونات اخالقی 

 انجام تکالیف محوله در مهلت تعیین شده 

 حضور به موقع در کالس و عدم تاخیر 

 پرسش و پاسخ ها و بحث های علمی گروهی شرکت فعال در 
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 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب  عنوان جلسه جلسه

 با ... آن است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

و   هابندی میکروارگانیسمطبقه 1

ساختمان سلولی باکتریها )الیه پلی 

ساکاریدی خارجی، دیواره سلولی و 

 رنگامیزی گرم(

و ساختمان سلولی  هابندی میکروارگانیسمطبقه

باکتریها )الیه پلی ساکاریدی خارجی، دیواره 

 .آشنا شود سلولی و رنگامیزی گرم(

 و ساختمان سلولی باکتریها   هاارگانیسمبندی میکروطبقه

)الیه پلی ساکاریدی خارجی، دیواره سلولی و رنگامیزی 

 .)حیطه شناختی(را شرح دهد گرم( 

 دکتر حدیث فتحی زاده

)استطاله های  ساختمان سلولی 2

سطحی، وزیکول های ذخیره ای و 

 (اندوسپور، فیزیولوژی باکتریها

حی، وزیکول )استطاله های سط ساختمان سلولی

 (های ذخیره ای و اندوسپور، فیزیولوژی باکتریها

 . آشنا شود

 استطاله های سطحی، وزیکول های  ساختمان سلولی(

را شرح دهد ذخیره ای و اندوسپور، فیزیولوژی باکتری ها 

 )حیطه شناختی(.

 دکتر حدیث فتحی زاده

را شرح متابولیسم و خصوصیات رشد باکتریها شرایط و نوع   .دمتابولیسم و خصوصیات رشد باکتریها آشنا شو متابولیسم، رشد 3

 دهد )حیطه شناختی(.
 دکتر حدیث فتحی زاده

 دکتر حدیث فتحی زاده را شرح دهد )حیطه شناختی(.خصوصیات ژنتیک باکتریها   . ژنتیک باکتریها آشنا شود ژنتیک باکتریها ۴

میکروبیوم، فلور نرمال، پروبیوتیک ها،  5

ای پاتوژنیسیته و رابطه مکانیسم ه

 انگل و میزبان

میکروبیوم، فلور نرمال، پروبیوتیک ها، مکانیسم 

های پاتوژنیسیته و رابطه انگل و میزبان باکتریها 

 . آشنا شود

  میکروبیوم، فلور نرمال، پروبیوتیک ها، مکانیسم های

را شرح دهد پاتوژنیسیته و رابطه انگل و میزبان باکتریها 

 .)حیطه شناختی(

 دکتر امید تجربه کار

ها و استریلیزاسیون ضد عفونی کننده 6

)عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر 

 باکتری ها(

ها و استریلیزاسیون )عوامل ضد عفونی کننده

ها  باکتری فیزیکی و شیمیایی موثر بر باکتری ها(

 . آشنا شود

 ها و استریلیزاسیون )عوامل فیزیکی و ضد عفونی کننده

را شرح دهد )حیطه ها  باکتری ی موثر بر باکتری ها(شیمیای

 شناختی(.

 دکتر امید تجربه کار

ها بر حسب مکانیسم آنتی بیوتیک 7

 عمل و مقاومت

ها بر حسب مکانیسم عمل و مقاومت آنتی بیوتیک

 .باکتریها آشنا شود

 ها بر حسب مکانیسم عمل و مقاومت باکتریها  آنتی بیوتیک

 ناختی(.را شرح دهد )حیطه ش
دکتر حسین حسینی 

 نوه
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 یب هوازی و مثبت گرم های لیباس 8

 اسپور کننده دیتول هوازی

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های 

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

ضیح کافی تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها تو

 .ارائه دهد )حیطه شناختی(

دکتر حسین حسینی 

 نوه

 بدون مثبت گرم های لیباس 9

 و ایستریل ها، ومیباکتر نهیکور)اسپور

)... 

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های 

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

باکتری ها توضیح کافی  یص و پیشگیری و درمان اینتشخ

 .)حیطه شناختی( ارائه دهد

دکتر حسین حسینی 

 نوه

 1های گرم مثبت کوکسی 10

 )استافیلوکوک ها(

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های 

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  ،روش های در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 . ارائه دهد )حیطه شناختی(

 دکتر حدیث فتحی زاده

 2های گرم مثبت کوکسی 11

 )استرپتوکوک ها(

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های 

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

 ویروالنس، روش های  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 . ارائه دهد )حیطه شناختی(

 دکتر حدیث فتحی زاده

  3کوکسی های گرم مثبت  12

 )انتروکک ها(

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های 

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  ،فاکتورهای ویروالنس، روش های در مورد وِیژگیها

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 . ارائه دهد )حیطه شناختی(

 دکتر حدیث فتحی زاده

هموفیلوس، پاستورال، بروسال، بوردتال،  13

 فرانسیسال و لژیونال

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های 

ها آشنا تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 . ارائه دهد )حیطه شناختی(

دکتر حسین حسینی 

 نوه

 پسودموناس،  اسینتوباکترها و  1۴

 و گنوکوک) یمنف گرم هاییکوکس

 (مننگوکوک

، روش های ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 . ارائه دهد )حیطه شناختی(

دکتر حسین حسینی 

 نوه

های داخل سلولی )کالمیدیا و باکتری 15

 سماریکتزیا( و مایکوپال

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های 

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 .ارائه دهد )حیطه شناختی(

 

 دکتر امید تجربه کار
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ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های  1ای ههای گرم منفی رودباسیل 16

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

 ها، فاکتورهای ویروالنس، روش های در مورد وِیژگی

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 .ارائه دهد )حیطه شناختی(

 دکتر امید تجربه کار

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های  2ای ودههای گرم منفی رباسیل 17

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 . )حیطه شناختی( ارائه دهد

 دکتر امید تجربه کار

گیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های ویژ مایکوباکتریها 18

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 .ارائه دهد )حیطه شناختی(

دکتر حسین حسینی 

 نوه

یها، فاکتورهای ویروالنس، روش های ویژگ مایکو باکتریها و نوکاردیا 19

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 .ارائه دهد )حیطه شناختی(

دکتر حسین حسینی 

 نوه

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های  ترهاویبریو، هلیکو باکتر و کمپیلوباک 20

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 . ارائه دهد )حیطه شناختی(

 دکتر امید تجربه کار

 ها اسپیروکت 21

 ا، بورلیا و لپتوسپیرا()تروپونم

ویژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های 

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها آشنا 

 شود.

  در مورد وِیژگیها، فاکتورهای ویروالنس، روش های

تشخیص و پیشگیری و درمان این باکتری ها توضیح کافی 

 .ارائه دهد )حیطه شناختی(

 دکتر امید تجربه کار

 

 

 1 عملی

آشنایی با وسایل و قوانین کار در 

آزمایشگاه میکروبشناسی، معرفی 

میکروسکوپ نوری، دو چشمی زمینه 

روشن به همراه توصیف کمیت های 

بزرگنمایی و قدرت تفکیک و نحوه تعیین 

آن، توصیف روش رنگامیزی گرم، تهیه 

 اسمیر میکروبی و انجام رنگامیزی گرم

ه میکروبشناسی، وسایل و قوانین کار در آزمایشگا

معرفی میکروسکوپ نوری، دو چشمی زمینه 

روشن به همراه توصیف کمیت های بزرگنمایی و 

قدرت تفکیک و نحوه تعیین آن، توصیف روش 

رنگامیزی گرم، تهیه اسمیر میکروبی و انجام 

 .رنگامیزی گرم آشنا شود

  ام دهدانجکار با میکروسکوپ و نگ میزی گرم را به خوبی 

 . حرکتی(-ی )حیطه روان
 دکتر امید تجربه کار
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 2 عملی

طبقه بندی روش های رنگامیزی به 

همراه انواع رنگ های مورد استفاده در 

 رنگامیزی میکروارگانیزم ها.

توصیف مراحل تهیه اسمیر میکروبی 

مشاهده اسمیر های مربوط به 

رنگامیزی کپسول، فالژلوم، اسپور و 

 گورین(-)باسیل کالمت اسید فاست

بقه بندی روش های رنگامیزی به همراه انواع ط

رنگ های مورد استفاده در رنگامیزی 

 .آشنا شود میکروارگانیزم ها

مشاهده اسمیر های و  مراحل تهیه اسمیر میکروبی

مربوط به رنگامیزی کپسول، فالژلوم، اسپور و اسید 

 . فت آشنا شود

 ثیر شاهده کپسول و اسپور و سامرنگ آمیزی ها  برای  انواع

 .حرکتی(-)حیطه روانی ضمائم باکتری به خوبی انجام دهد 
 دکتر حدیث فتحی زداه

 

 

 3 عملی

 یها یطمح یو طبقه بند یفتوص

کشت با توجه به مندرجات درج شده 

 یطپودر مح یحاو یبطر یبر رو

مورد  ینروش کار روت یفکشت، توص

انجام پروسه  ی،ساز یطاستفاده در مح

 یساز یطمح

کشت با توجه به  یها یطحم یطبقه بند

پودر  یحاو یبطر یمندرجات درج شده بر رو

مورد  ینروش کار روت یفکشت، توص یطمح

 یطانجام پروسه مح ی،ساز یطاستفاده در مح

 .ی آشنا شودساز

  ساخت محیط های کشت را مشاهده و روش روتین محیط

 . حرکتی(-حیطه روانی ) سازی را بیاموزد
 دکتر حسینی نوه

 

 ۴ عملی

توصیف روش های مختلف مورد 

استفاده در بررسی حساسیت و 

مقاومت باکتری ها به آنتی بیوتیک 

 ها، انجام روش پخش دیسک

روش های مختلف مورد استفاده در بررسی 

ومت باکتری ها به آنتی بیوتیک ها حساسیت و مقا

 انجام روش پخش دیسک آشنا شود و

 تری ها روش های مختلف بررسی حساسیت و مقاومت باک

به آنتی بیوتیک ها، انجام روش پخش دیسک را مشاهده و 

 .حرکتی(-)حیطه روانی انجام دهد 

 دکتر حسینی نوه

 

 

 5 عملی

معرفی تست های کلیدی مورد 

استفاده در افتراق کوکسی های گرم 

مثبت جنس استافیلوکوک، 

 استرپتوکوک و انتروکوک

)محیط مانیتول سالت آگار، محیط 

 (DNaseمحیط بالد آگار و 

 

تست های کلیدی مورد استفاده در افتراق کوکسی 

های گرم مثبت جنس استافیلوکوک، استرپتوکوک 

و انتروکوک )محیط مانیتول سالت آگار، محیط 

 .آشنا شود (DNaseبالد آگار و محیط 

  تست های کلیدی افتراق کوکسی های گرم مثبت جنس

مانیتول  محیطتروکوک )استافیلوکوک، استرپتوکوک و ان

را انجام و  (DNaseسالت آگار، محیط بالد آگار و محیط 

-)حیطه روانی تغییرات را مشاهده و تشخیص دهد

 . حرکتی(

 دکتر حدیث فتحی زاده
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 6 عملی

معرفی تست های مورد استفاده در 

شناسایی گروههای مختلف 

استرپتوکوکی، تست های کاتاالز و 

ول کوآگوالز، حساسیت به کوتریموکساز

و باسیتراسین، حاللیت در صفرا، 

حساسیت به اپتوچین، رشد در محیط 

گار، تشخیص انواع بایل اسکولین آ

 همولیز و .....

تست های مورد استفاده در شناسایی گروههای 

مختلف استرپتوکوکی، تست های کاتاالز و 

کوآگوالز، حساسیت به کوتریموکسازول و 

ت به باسیتراسین، حاللیت در صفرا، حساسی

اپتوچین، رشد در محیط بایل اسکولین آگار، 

 .تشخیص انواع همولیز و ..... آشنا شود

  ،تست های شناسایی گروههای مختلف استرپتوکوکی

تست های کاتاالز و کوآگوالز، حساسیت به 

کوتریموکسازول و باسیتراسین، حاللیت در صفرا، 

 حساسیت به اپتوچین، رشد در محیط بایل اسکولین آگار،

تشخیص  را تغییرات تشخیص انواع همولیز و .....( انجام و

 . حرکتی( -)حیطه روانیدهد 

 دکتر حدیث فتحی زاده

 

 

 7 عملی

معرفی مهمترین تست های مورد 

استفاده در شناسایی باسیل های گرم 

منفی غیر تخمیری همانند 

، تست OFسودوموناس، تست 

اکسیداز، رشد در محیط ستریمید 

 پیوسیانین و ... آگار، تولید

همترین تست های مورد استفاده در شناسایی م

باسیل های گرم منفی غیر تخمیری همانند 

، تست اکسیداز، رشد در OFسودوموناس، تست 

محیط ستریمید آگار، تولید پیوسیانین و ...آشنا 

 .شود

  تست های شناسایی باسیل های گرم منفی غیر تخمیری

ست اکسیداز، رشد در ، تOFهمانند سودوموناس، تست 

محیط ستریمید آگار، تولید پیوسیانین  را به خوبی انجام 

 حرکتی( -)حیطه روانیدهد 

 دکتر حسینی نوه

 

 8 عملی

تست های مختلف مورد بررسی در 

شناسایی و افتراق خانواده 

انتروباکتریاسه، تلقیح باکتری بر روی 

محیط های کشت افتراقی مکانکی و 

EMB محیط ،TSI 

های مختلف مورد بررسی در شناسایی و  تست

افتراق خانواده انتروباکتریاسه، تلقیح باکتری بر 

روی محیط های کشت افتراقی مکانکی آگار آشنا 

 . شود

  تست های مختلف شناسایی و افتراق خانواده

انتروباکتریاسه، تلقیح باکتری بر روی محیط های کشت 

)حیطه روانی دهد افتراقی مکانکی آگار  را به خوبی انجام 

 حرکتی.  –

 دکتر امید تجربه کار

 

 9 عملی

تست سیترات و تست اکسیداز 

و سایر  IMViCتوصیف مجموعه 

تست های کلیدی همانند آمینو اسید 

، H2Sدکربوکسیالز، حرکت، تولید 

 MRVPاوره آز و 

سیترات و تست اکسیداز توصیف مجموعه 

IMViC و سایر تست های کلیدی همانند آمینو 

، اوره آز و H2Sاسید دکربوکسیالز، حرکت، تولید 

MRVP آشنا شود . 

  تست سیترات و تست اکسیداز توصیف مجموعهIMViC 

و سایر تست های کلیدی همانند آمینو اسید دکربوکسیالز، 

، اوره آز را به خوبی انجام و تغیر رنگ H2Sحرکت، تولید 

 ها را تشخیص دهد.

 دکتر امید تجربه کار
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