
 

 ( نظری)  باکتری شناسیدرس  طرح

 علوم آزمایشگاهی پیوسته رشته کارشناسی

 

 ساعت 2مدت زمان ارائه:                  نظری:  نوع درس                        میکرو کوکاسیه:   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 افشار یاوریشهره دکتر  نام استاد :

 یهمیکرو کوکاسآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

میکروکوکاسیه را طبقه بندی کند. -1 شناختی  
تفاوت میکروکوک و استافیلوکوک را  -2

 بداند.
ویژگیهای استافیلوکوک ها را شرح دهد. -3  
گونه های بیماریزا را بداند. -4  
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با جنس  -5

 استافیلوکوک  را شرح دهد.
بیماریهای مرتبط با جنس استافیلوکوک    -6
شرح دهد. را  
وضیعت –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -7

پیشگیری ازعفونت های ناشی  -اپیدمیولوژی 
 از  استافیلوکوک را شرح دهد.

 

  
 
 

 میکرو کوکاسیه 
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

http://www.gmu.ac.ir/2012-11-06-08-55-00/مادران/178-طرح-درس-اساتيد-دانشگاه/803-1389-08-04-12-51-58


 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                استرپتوکوکاسیه:   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 سیهاسترپتوکوکاآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 

بوردوایت   

استرپتوکوکاسیه را طبقه بندی کند. -1 شناختی  
ویژگیهای استرپتوکوک ها  را شرح دهد. -2  
گونه های بیماریزای  را بداند. -3  
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با  -4

 شرح دهد.را  های بتا همولیتیکاسترپتوکوک 
تا های ببیماریهای مرتبط با استرپتوکوک   -5

 شرح دهد.همولیتیک  را 
پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

های ازعفونت های ناشی از   استرپتوکوک 
 شرح دهد.بتا همولیتیک را 

 

  
 
 

 استرپتوکوکاسیه 
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 

 

                   

 

 



 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                   استرپتوکوکاسیه:   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 یاوریدکتر شهره افشار  نام استاد :

 اسیهاسترپتوکوکآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با  -1 شناختی
و گاما  استرپتوکوک های آلفا همولیتیک

 را شرح دهد. همولیتیک
بیماریهای مرتبط با استرپتوکوک های   -2

را شرح گاما همولیتیک  وآلفا همولیتیک 
 دهد.

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -3
توکوک های ای ناشی از   استرپازعفونت ه
 همولیتیک را شرح دهد.آلفا و گاما

 

  
 
 

 استرپتوکوکاسیه 
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 و ...پرسش و پاسخ –سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 

 

 

 



 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه: نیسریاسیه ،موراکسال                   :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 وراکسال                   نیسریاسیه ،مآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

 نیسریاسیه را طبقه بندی کند. -1 شناختی
ویژگیهای جنس نیسریا، موراکسال،  -2

 اسینتوباکتر را شرح دهد.
گونه های بیماریزای  را بداند. -3  
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با نیسریا،  -4

 شرح دهد.را موراکسال، اسینتوباکتر 
بیماریهای مرتبط با نیسریا، موراکسال،   -5

 دهد.شرح را اسینتوباکتر 
پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

ازعفونت های ناشی از   نیسریا، موراکسال، 
 شرح دهد.را اسینتوباکتر 

 

  
 
 

نیسریاسیه 
 ،موراکسال
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 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 

 

 



 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                 باسیلهای گرم مثبت اسپورزا:    درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 مثبت گرم باسیلهایآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان هدف کلی : 

 اسپورزا

 
شیوه 

تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:در   

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

باسیلوس ها را طبقه بندی کند. -1 شناختی  
ویژگیهای باسیلوس ها را شرح دهد. -2  
گونه های بیماریزای  را بداند. -3  
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با باسیلوس  -4

 شرح دهد.را ها 
 شرحرا بیماریهای مرتبط با باسیلوس ها   -5

 دهد.
پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

را ازعفونت های ناشی از   باسیلوس ها 
 شرح دهد.

 

  
 
 

  

 گرم باسیلهاي

 اسپورزا مثبت
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 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 



 

 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                 اسپورزا مثبت گرم باسیلهاي:   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 مثبت گرم باسیلهایبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان آشنایی دانشجو با ط هدف کلی :

 اسپورزا

 
شیوه 

تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

کلستریدیوم ها را طبقه بندی کند. -1 شناختی  
ویژگیهای کلستریدیوم ها را شرح دهد. -2  
گونه های بیماریزای  را بداند. -3  
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با  -4

 شرح دهد.را کلستریدیوم ها 
را بیماریهای مرتبط با کلستریدیوم ها   -5

 شرح دهد.
پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

را ازعفونت های ناشی از   کلستریدیوم ها 
 شرح دهد.

 

  
 

 
 گرم باسیلهاي

 اسپورزا مثبت
 
 

 

 
 
 

6 

  Jawetz, Melnick, & Adelberg's 

.2013.Medical Microbiology. 

26thEd. 
Microbiology. 2016. P. Medical 

Ed. thMurray. 7 

 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 



 

 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                  بدون اسپور مثبت گرم باسیلهاي:   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 مثبت گرم باسیلهای آشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان هدف کلی :

 بدون اسپور

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
قادر باشد:در پایان هر جلسه دانشجو باید   

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

 پروپیوني  لیستریا، باكتریوم، كرینه -1 شناختی
 باكتریوم  را طبقه بندی کند.

  لیستریا، باكتریوم، ویژگیهای كرینه -2
 باكتریوم وگاردنرال را شرح دهد. پروپیوني

بداند. گونه های بیماریزای  را -3  
 شاخصهای بیماریزایی مرتبط با كرینه -4

باكتریوم و  پروپیوني  لیستریا، باكتریوم،
 گاردنرال را شرح دهد.

 باكتریوم، بیماریهای مرتبط با كرینه  -5
باكتریوم و گاردنرال را  پروپیوني  لیستریا،

 شرح دهد.
 

  
 
 

 گرم باسیلهاي 

 بدون اسپور مثبت
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 



 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                    انتروباکتریاسیه:  درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 یهانتروباکتریاسآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اختصاصیاهداف  حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

 انتروباکتریاسیه را طبقه بندی کند. -1 شناختی
 ویژگیهای انتروباکتریاسیه را شرح دهد. -2
 گونه های بیماریزا را بداند. -3
اشریشیا،کلبسیال، ویژگیهای جنس  -4

 انتروباکتر، سراشیا، پروتئوس  را شرح دهد.
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با جنس  -4

اشریشیا، کلبسیال، انتروباکتر، سراشیا، 
 پروتئوس  را شرح دهد.

بیماریهای مرتبط با جنس اشریشیا،  -5
کلبسیال، انتروباکتر، سراشیا، پروتئوس را 

 شرح دهد
پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

ازعفونت های ناشی از  اشریشیا،کلبسیال، 
 انتروباکتر، سراشیا، پروتئوس  را شرح دهد.

 

  
 
 

 انتروباکتریاسیه 
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 

 

 



 

 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                    انتروباکتریاسیه:  درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 یهانتروباکتریاسآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :
شیوه 

تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 

بوردوایت   

ویژگیهای جنس سالمونال،شیگال، یرسینیا   -1 شناختی
 دهد.را شرح 

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با جنس  -2
 سالمونال،شیگال،یرسینیا  را شرح دهد.

بیماریهای مرتبط با جنس  -3
 سالمونال،شیگال،یرسینیا  را شرح دهد

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -4
ازعفونت های ناشی از  

 لمونال،شیگال،یرسینیا  را شرح دهد.سا
 

  
 
 

 انتروباکتریاسیه 
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 

 

 



 ساعت 2مدت زمان ارائه:                نوع درس : نظری                       ویبریوناسیه:   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 ویبریوناسیه و درمانآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

 طبقه بندی کند.ویبریوناسیه را  -1 شناختی
ویژگیهای ویبریو، آئروموناس،  -2

 پلزیوموناس را شرح دهد.
 گونه های بیماریزای  را بداند. -3
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با ویبریو،  -4

 شرح دهد.را آئروموناس، پلزیوموناس 
بیماریهای مرتبط با ویبریو، آئروموناس،   -5

 شرح دهد.را پلزیوموناس 
پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

یو، ازعفونت های ناشی از   ویبر
 شرح دهد.را آئروموناس،پلزیوموناس 

 

  
 
 

  ویبریوناسیه
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 

 

 

 



ساعت 2مدت زمان ارائه:          نوع درس : نظری        پاستورالسیه              :   درس عنوان  

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

پاستورالسیه درمانآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و  هدف کلی :  

 
شیوه 

تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

ویژگیهای هموفیلوس و پاستورال را شرح  -1 شناختی
 دهد.

را بداند.گونه های بیماریزای   -2  
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با  -3

 شرح دهد.را هموفیلوس و پاستورال 
بیماریهای مرتبط با هموفیلوس و   -4

 شرح دهد.را پاستورال 
پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -5

ازعفونت های ناشی از   هموفیلوس و 
 شرح دهد.را پاستورال 

 
 

  
 
 

 پاستورالسیه
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 

 

 



 

 

ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:             باسیلهای گرم منفی هوازی:   درس عنوان  

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

باسیلهای گرم منفی آشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

  هوازی

 

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی یادگیریحیطه 
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

ویژگیهای پسودوموناسیه و بورخولدریا را  -1 شناختی
 شرح دهد.

گونه های بیماریزای  را بداند. -2  
شاخصهای بیماریزایی مرتبط با  -3

 شرح دهد.را  پسودوموناس ها و بورخولدریا
بیماریهای مرتبط با پسودوموناس  و   -4

 شرح دهد.را  بورخولدریا
پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -5

ازعفونت های ناشی از   پسودوموناس و 
شرح دهد.را بورخولدریا   

و  ارتباط بین گونه های سودوموناس -6
 عفونت های بیمارستانی را بداند.

 

  
 
 

 

باسیلهای گرم منفی 
  هوازی
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پاسخ و ...پرسش و –سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی



 

ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                   باسیلهای گرم منفی هوازی:   درس عنوان  

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

باسیلهای گرم منفی آشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

 هوازی

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
 ماژیک و

 وایت بورد

ویژگیهای بوردتال و بروسال ها را شرح  -1 شناختی

 دهد.

گونه های بیماریزای  را بداند. -2  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با بوردتال و  -3

 شرح دهد.را بروسال ها 

بیماریهای مرتبط با بوردتال و بروسال ها   -4

 شرح دهد.را 

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -5

ازعفونت های ناشی از   بوردتال و بروسال ها 

شرح دهد.را   

  

  
 
 

باسیلهای گرم منفی 
  هوازی
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 



 

ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                   منفی هوازیباسیلهای گرم :   درس عنوان  

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

باسیلهای گرم منفی آشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

 هوازی

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
 ماژیک و

 وایت بورد

ویژگیهای بوردتال و بروسال ها را شرح  -1 شناختی

 دهد.

گونه های بیماریزای  را بداند. -2  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با بوردتال و  -3

 شرح دهد.را بروسال ها 

بیماریهای مرتبط با بوردتال و بروسال ها   -4

 شرح دهد.را 

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -5

ازعفونت های ناشی از   بوردتال و بروسال ها 

شرح دهد.را   

  

  
 
 

باسیلهای گرم منفی 
  هوازی
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 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی



 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه: ها                  کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

ر و کامپیلوباکتآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  : هدف کلی

 هلیکوباکترها

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

ویژگیهای کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر ها را  -1 شناختی

 شرح دهد.

گونه های بیماریزای  را بداند. -2  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با  -3

 شرح دهد.را کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر ها 

بیماریهای مرتبط با کامپیلوباکتر و   -4

 شرح دهد.را هلیکوباکتر ها 

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -5

ازعفونت های ناشی از   کامپیلوباکتر و 

 شرح دهد.را هلیکوباکتر ها 

 

 

  
 

کامپیلوباکتر و 
 هاهلیکوباکتر 
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 



 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:            میکوباکتریوم ها :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 م هامیکوباکتریوآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 

بوردوایت   

میکوباکتریوم ها را طبقه بندی کند. -1 شناختی  

ویژگیهای میکوباکتریوم ها را شرح دهد. -2  

گونه های بیماریزای  را بداند. -3  

اجزای مهم دیواره میکوباکتریوم  -4

 توبرکلوزیس را شرح دهد.

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با  -4

 شرح دهد.را  میکوباکتریوم توبرکلوزیس

مرتبط با میکوباکتریوم بیماری   -5

 شرح دهد.را توبرکلوزیس 

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

ازعفونت های ناشی از   میکوباکتریوم 

 شرح دهد.را توبرکلوزیس 

 

  
 
 

 میکوباکتریوم ها
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 



 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:            میکوباکتریوم ها :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری استاد :نام 

 م هامیکوباکتریوآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

 سخنراني و
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

ویژگیهای میکوباکتریوم ها ی آتیپیک را  -1 شناختی

 شرح دهد.

 های بیماریهای مرتبط با میکوباکتریوم -2

 شرح دهد.را آتیپیک 

را شرح لپره  ویژگیهای میکوباکتریوم -3

 دهد.

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با گونه  -4

 شرح دهد.لپره را  میکوباکتریوم

ا ربیماریهای مرتبط با میکوباکتریوم لپره   -5

 شرح دهد.

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

 ازعفونت های ناشی از   میکوباکتریوم لپره

 شرح دهد.را 

 

  
 
 

 میکوباکتریوم ها
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی



 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:            اکتینومایست ونوکاردیا ها :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

ونوکاردیا  اکتینومایست آشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان هدف کلی :

 ها
شیوه 

تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

اکتینومایست ونوکاردیا ها را طبقه بندی  -1 شناختی

 کند.

ویژگیهای اکتینومایست ونوکاردیا ها را  -2

 شرح دهد.

گونه های بیماریزای  را بداند. -3  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با گونه های  -4

 شرح دهد.را  اکتینومایست ونوکاردیا 

بیماریهای مرتبط با اکتینومایست   -5

 شرح دهد.را ونوکاردیا ها 

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

ازعفونت های ناشی از   اکتینومایست 

 شرح دهد.را ونوکاردیا ها 

 

  
 
 

اکتینومایست 
 ونوکاردیا ها
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی



 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:          اسپیروکتاسیه ها :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 ه هااسپیروکتاسیآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
باشد:در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر   

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

اسپیروکتاسیه ها را طبقه بندی کند. -1 شناختی  

ویژگیهای ترپونما، بورلیا، لپتوسپیرا ها را  -2

 شرح دهد.

گونه های بیماریزای  را بداند. -3  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با ترپونما،  -4

 شرح دهد.را بورلیا، لپتوسپیرا ها 

بیماریهای مرتبط با ترپونما، بورلیا،   -5

 شرح دهد.را لپتوسپیرا ها 

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

ازعفونت های ناشی از   ترپونما، بورلیا، 

 شرح دهد.را لپتوسپیرا ها 

 

  
 
 

 هااسپیروکتاسیه 
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

رد، بوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی

 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 



 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:            اسپیروکتاسیه ها :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

           یه هااسپیروکتاسآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

ویژگیهای بورلیا، لپتوسپیرا ها را شرح  -2 شناختی

 دهد.

گونه های بیماریزای  را بداند. -3  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با بورلیا،  -4

 شرح دهد.را لپتوسپیرا ها 

بیماریهای مرتبط با بورلیا، لپتوسپیرا ها   -5

 شرح دهد.را 

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

ازعفونت های ناشی از   بورلیا، لپتوسپیرا ها 

 شرح دهد.را 

 

  
 
 

 اسپیروکتاسیه ها
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 

 



 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:               ریکتزیاسیه ها :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 اریکتزیاسیه هآشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

ریکتزیاسیه ها را طبقه بندی کند. -1 شناختی  

ویژگیهای ریکتزیا ها را شرح دهد. -2  

گونه های بیماریزای  را بداند. -3  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با ریکتزیاها  -4

 شرح دهد.را 

شرح را بیماریهای مرتبط با ریکتزیاها   -5

 دهد.

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

شرح را ازعفونت های ناشی از   ریکتزیاها 

 دهد.

 

  
 
 

 ریکتزیاسیه ها 
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی

 

 



 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:         کالمیدیا و میکوپالسما ها :   درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

وپالسما کالمیدیا و میکی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان آشنای :هدف کلی

 ها

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:در   

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

کالمیدیا و میکوپالسما ها را طبقه بندی  -1 شناختی

 کند.

ویژگیهای کالمیدیا و میکوپالسما ها را  -2

 شرح دهد.

گونه های بیماریزای  را بداند. -3  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با کالمیدیا و  -4

 شرح دهد.را میکوپالسما ها 

بیماریهای مرتبط با کالمیدیا و   -5

 شرح دهد.را میکوپالسما ها 

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

ازعفونت های ناشی از   کالمیدیا و 

 شرح دهد.را میکوپالسما ها 

 

  
 
 

کالمیدیا و 
 میکوپالسما ها
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 منابع 

 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:
کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی



 

 

 ساعت 2نوع درس : نظری                 مدت زمان ارائه:                       باکتری های  بی هوازی:  درس عنوان

 نفر 40 :دانشجویان تعداد                        علوم آزمایشگاهی پیوسته کارشناسیدانشجویان  گروه هدف : 

 دکتر شهره افشار یاوری نام استاد :

 ی هوازیبباکتری های آشنایی دانشجو با طبقه بندی باکتری و بیماریزایی، شناسایی و تشخیص, پیشگیری و درمان  هدف کلی :

شیوه 
تدریس و 
رسانه 
 آموزشی

 اهداف اختصاصی حیطه یادگیری
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اهداف کلی
 

 جلسه

سخنراني و 
پرسش و 

 پاسخ
 

 -پاورپوینت
ماژیک و 
 وایت بورد

باکتری های  بی هوازی را طبقه بندی  -1 شناختی

 کند.

ویژگیهای بی هوازی را شرح دهد. -2  

بداند.گونه های بیماریزای  را  -3  

شاخصهای بیماریزایی مرتبط با بی هوازی  -4

 شرح دهد.را 

شرح را بیماریهای مرتبط با بی هوازی   -5

 دهد.

پیشگیری –درمان  -تشخیص آزمایشگاهی -6

شرح را ازعفونت های ناشی از   بی هوازی 

 دهد.

 

  
 
 

باکتری های  بی 
 هوازی
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 –انواع روش های آموزش مشتمل بر   

 پرسش و پاسخ و ...–سناریو –سخنرانی 

روش  

 آموزش:

کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، اورهد، وایت بورد،   

 کلیپ های اموزشی

وسایل  

کمک 

 آموزشی
 بحث در شرکت, کوئیز کالس، در فعال حضور  

ترم میان  و شفاهی سواالت, گروهی  

 ترم پایان

 روش 

  ارزشیابی



 

 

 

 

 

 

 


