معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس

نیمسال تحصیلی ……………………………

 :آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

میزان واحد :یک واحد

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

داشنکده علوم پزشکی

مدرس :فرشته آقایان

هدف کلی درس :شناسایی باکتریهای پاتوژن

منابع اصلی درس:
شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

-1روش صحیح جمع آوری نمونه ها
1

روش جمع آوری و کشت نمونه
های کلینیکی

-2روش انجام کشت ادرار

2

کشت گلو

3

نمونه برداری از زخم

یادگیری

آموزشی

وزمان

توضیح کامل
روی وایت

-3کلنی کانت
...

آموزشی

ویدئو
پروژکسیون

روی وایت

-3دیدن کوکسی ها ی زنجیره ای

برد جزء

پروژکسیون

...

آموزشی

 -2تهیه الم

روی وایت

 -3مشاهده محیط کشت خون

برد جزء

پروژکسیون

...

آموزشی

 -2نمونه مایع بالینی خون بررسی کشت خون

گزارش کار

سوال و
جواب
نمونه مجهول

گزارش کار

سوال و
جواب

توضیح کامل
ویدئو

ودرصد آن

نمونه مجهول

توضیح کامل
ویدئو

 -1نمونه مایع مغزی  -نخاعی

بررسی نتایج

روش یاددهی

برد جزء

 -1نمونه برداری و شناسایی عامل عفونت

بررسی نتایج کشت



مواد و وسایل

تاریخ جلسه

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

نمونه مجهول
گزارش کار

سوال و
جواب

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس

نیمسال تحصیلی ……………………………

 :باکتری شناسی

میزان واحد :یک واحد

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

داشنکده علوم پزشکی

مدرس :فرشته آقایان

هدف کلی درس :شناسایی باکتری های پاتوژن

منابع اصلی درس:
شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

4

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :

اهداف میانی (رئوس مطالب)

بررسی نتایج خانواده میکرو
کوکاسه

شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

5

پتو کوکاسه

یادگیری

آموزشی

وزمان

-1استافیلو کوک
-2تهیه الم گرم

روی وایت

ویدئو

-3دیدن کوکسی های خوشه های انگور

برد جزء

پروژکسیون

...

آموزشی

-2استر پتو کوک های آلفا همو لیتیک و غیر همو ال
تیک
-3استر پتو کوک گروه D
 ...شتپناسایی انتر و کوک  -تشخیص پنومو کوک

6

روش یاددهی

توضیح کامل

1استر پتو کوک های بتا همو لتییک

بررسی نتایج خانواده استر



مواد و وسایل

تاریخ جلسه

تکالیف دانشجو

روی وایت
برد جزء

پروژکسیون

گزارش کار

 -1الکتوز مثبت

بررسی نتایج روش های

 -2الکتوز منفی

روی وایت

ویدئو

تشخیص انترو باکتریایی

 -3تهیه الم گرم -کشت روی محیط های افتراقی

برد جزء

پروژکسیون

آموزشی

سوال و
جواب

نمونه مجهول
گزارش کار

سوال و
جواب

آموزشی
توضیح کامل

ودرصد آن

نمونه مجهول

توضیح کامل
ویدئو

نحوهارزشیابی

نمونه مجهول
گزارش کار

سوال و
جواب

روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس

نیمسال تحصیلی ……………………………

 :آزمایشگاه باکتری شناسی

میزان واحد :یک واحد

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

داشنکده علوم پزشکی

مدرس :فرشته آقایان

هدف کلی درس :شناسایی باکتری های پاتوژن

منابع اصلی درس:
شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

-1کشت روی محیط های افتراقی
7

بررسی نتایج روروش های کشت
مدفوع

بررسی نتایج روش های تشخیص
8

باسیل های گرم منفی غیر
تخمیری سودوموناس
بررسی نتایج روش های تشخیص

9

کورینه باکتریوم لیستریا –
باسیلوس وباکتریهای بی هوازی



روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

توضیح کامل
روی وایت

ویدئو

-3کشت روی محیط هکتون انتریک آگار

برد جزء

پروژکسیون

...

آموزشی

-2کشت روی محیط سیلنت F

 -1تهیه الم گرم

روی وایت

-3کشت روی محیط های افتراقی

برد جزء

پروژکسیون

...

آموزشی

 -1تهیه الم گرم از باسیلوس

روی وایت

-3

برد جزء

پروژکسیون

...

آموزشی

 -2رنگ آمیزی اسپور

گزارش کار

سوال و
جواب
نمونه مجهول

گزارش کار

سوال و
جواب

توضیح کامل
ویدئو

ودرصد آن

نمونه مجهول

توضیح کامل
ویدئو

-2آزمایش اکسیداز

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

نمونه مجهول
گزارش کار

سوال و
جواب

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس

نیمسال تحصیلی ……………………………

 :آزمایشگاه باکتری شناسی

میزان واحد :یک واحد

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

داشنکده علوم پزشکی

مدرس :فرشته آقایان

هدف کلی درس :شناسایی باکتری های پاتوژن

منابع اصلی درس:
شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

-1رنگ آمیزی ذیل نلسون
10

روی وایت

ویدئو
پروژکسیون

باکتریوم و نو کاردیا

-3بررسی نتایج
...

آموزشی

تشخیص نایسریا

کمپیلو باکترو هلیکو

آموزشی

وزمان

توضیح کامل
برد جزء

باکتر
13

یادگیری

روش های تشخیص مایکو

تشخیص ویبر یوناسه
12

روش یاددهی

-2دیدن محیط نونشتاین جانسون

 -1مشاهده الم ترشحات دستگاه تناسلی
11



مواد و وسایل

تاریخ جلسه

-2

روی وایت

-3

برد جزء

پروژکسیون

...

آموزشی
روی وایت

 -3لژیونال -بورد تال

برد جزء

پروژکسیون

...

آموزشی

 -2بروسال

گزارش کار

سوال و
جواب
نمونه مجهول

گزارش کار

سوال و
جواب

توضیح کامل
ویدئو

ودرصد آن

نمونه مجهول

توضیح کامل
ویدئو

 -1روش های تشخیص همو فیلوس

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

نمونه مجهول
گزارش کار

سوال و
جواب

امتحان

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

