
1 
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان :مرکز آموزشی درمانی /دانشکده

 میکروب شناسی و ویروس شناسی گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 میکروب شناسی پزشکی: رشته تحصیلی فیزیولوژی میکروارگانیسم ها عنوان واحد درسی:

 ارشد کارشناسی:  مقطع تحصیلی: تئورینوع واحد درسی: 

 98-99 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  0 عملی: 2نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   0عملی: 34نظری: 

 کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1397 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 باکتری شناسی پزشکی رشته تحصیلی:  دکتر بهمن میرزائینام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  دکتری تخصصی مقطع تحصیلی: 

 33140345شماره تماس: 
                        پست الکترونیک:

drbahman@zums.ac.ir        
 

 گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی –دانشکده پزشکی    آدرس محل کار:

 دکتر بهمن میرزائینام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 01/06/1398 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی ●حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1398 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/1398 
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 اهداف آموزشی

 ها با تاکید بر سلولهای پروکاریوت طراحی شدهژی میکرارگانیسمآشنایی دانشجویان در زمینه فیزیولو: کلی هدف

 :باشند قادر( ان)فراگیر رود می انتظار آموزشی، برنامه پایان در(: رفتاری) اختصاصی اهداف

 :شناختی حیطه

 :تئوری واحد ویژه اهداف

طبیعت در ها میكروارگانیسم جايگاه و شناسی میكروب  

آنها کاربرد و ها باکتری بندی طبقه روشهای  

آن اجزای ساير و باکتری سلولی پوششهای  

آن بیوسنتز و پپتیدوگلیكان  

آن بیوسنتز و تايكوئیک اسید   

آن بیوسنتز و ريدساکا لیپوپلی  

آن بیوسنتز و فالژل  

 کپسول

وژتاسیون و اسپوروالسیون اسپور،  

باکتريها مرگ و حیات رشد، فیزيولوژی  

بیوسنتز در حیاتی های¬متابولیت  

ها¬باکتری در حساس های¬سیستم نقش  

مختلف شرايط در ها¬باکتری رشد  

انرژی تولید روند و متابولیسم  
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ها¬باکتری در انرژی تولید به وطمرب منابع و ترمودينامیک اصول  

مربوطه های¬مكانیسم و ها¬باکتری در تخمیر  

مربوطه های¬مكانیسم و ها¬باکتری در تنفس  

 :عاطفی حیطه

 :حرکتی روانی حیطه

 در ارتباط با میكرو ارگانیسم ها و جايگاه آنها در طبیعت بتواند توضیح مجمل ارائه دهد. -

 ها را بشناسد و خصوصیات هر يک را به اختصار شرح دهد.انواع روشهای طبقه بندی در باکتری  -

 ساختار باکتری را بشناسد و بتواند در ارتباط با نقش و عملكرد هر يک از اجزا توضیح دهد. -

 ساختار مورين را بشناسد و بتواند چگونگی سنتز ای جز ديواره سلولی را با رسم دياگرام توضیح دهد. -

 زير واحهای آن توضیح و نقش های اساسی اين ساختار را لیست کند. در ارتباط با بیوسنتز فالژله و -

 در ارتباط با لیپوپلی ساکاريد توضیحات کافی را ارئه دهد و نقش های اين ساختار را در بیماريزايی توضیح دهد. -

 بیوسنتز و ساختار کلی توضیحات مختصر ارائه دهد. -در راتباط با کپسول در باکتريها ائم از نقش -

 شرايط اختصاصی برای اسپورالسیون و وژتاسیون را در باکتری های اسپور دار لیست کند. –حل سنتز در تولید اسپور مرا -

 نیازهای تغذيه ايو شرايط مناسب رشد باکتری ها ديد کلی و جامع داشته باشد. -در ارتباط با فیزيولوژی مرگ و حیات -

 شد در آنها بتواند توضیح دهد.تفاوت مراحل رشد در باکتری ها را با رسم منحنی ر -

 متابولیت های حیاتی را در باکتری ها را لیست کند و نقش هر يک را در متابولیسم شرح دهد. -

 نقش سیستم های حساس در باکتريها را بشمناسد و در ارتباط با هر کدام توضیح مختصری ارائه دهد. -

 مغذی مورد استفاده برای رشد میكرو ارگانیسم ها توضیح دهد. در ارتباط با شرايط مورد نیاز برای رشد باکتری ها و مواد -

 در ارتباط با متابولیسم در باکتری ها و چگونگی سنتز انرژی در باکتری ها ديد کلی داشته و بتواند توضیح دهد. -



4 
 

 مسیر های تخمیری در باکتری ها را بشناسد و چگونگی تولید انرژی را در اين مسیر شرح دهد. -

 ری های هوازی بتواند توضیح و تفاوت های بین مسیر تنفس و تخمیر را بتواند شرح دهد.تنفس در باکت -

 

   

 روش های تدریس

 ايفای نقش بحث گروهی ●پرسش و پاسخ ●سخنرانی

 پانل PBL نمايش عملی ●کارگاه آموزشی 

 ک             گروه کوچ جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 ●نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ ●تصوير/ عكس ●وايت بورد ●پاورپوينت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده ●واقعی اشیاء و لوازم ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فايل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اساليد، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سايت

 اينترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media ●آزمايشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 شرکت فعال درکارهای آزمایشگاهی کالسی –ها حضور به موقع و فعال در کالسانتظارات: 

 در مواقع ضروری ورود و خروج از کالسمجازها: 

  -استفاده از موبایل به هرعنوان، غیبت غیرموجهمحدودیتها: 

 (بالینی/عرصه/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی
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 فهرست منابع درسی
  Molecular Medical Microbiology (Max Suussam) Academic press/san Diego; latest edition 
 Molecular Cell Biology (Lodish). W.H. Freeman & Company; latest edition 
 Microorganism Physiology and genetic of industrial processes. Nancy F. Millis and A.james pittard; 

latest edition 

  

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست ●صحیح / غلط جورکردنی چند گزينه ای ته پاسخکو گسترده پاسخ

Key Feature● ●OSCE Short Case Long Case 
Mini 

CEX● 
DOPS 

Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   .....، ..... نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

 نمره 1کار عملی: نمره :تکالیف کالسی نمره: حضور و مشارکت فعال

 نمره  20دوره /امتحان پایان ترم ..... نمره :دوره /امتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:

 

 

 

 

 

 

 

 ترتیب جلسات تئوری

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

ها در طبيعتكروب شناسي و جايگاه ميكروارگانيسممي 1 درزادهيدکتر ح   

ها و کاربرد آنهابندي باکتريروشهاي طبقه 2 درزادهيدکتر ح   



6 
 

 دکتر حقي پوششهاي سلولي باکتري و ساير اجزاي آن 3

 دکتر حقي پپتيدوگليكان و بيوسنتز آن 4

بيوسنتز آن اسيد تايكوئيک و  5  دکتر حقي 

ساکاريد و بيوسنتز آنليپوپلي  6  دکتر ضيغمي 

حقيدکتر  فالژل و بيوسنتز آن 7  

 دکتر ضيغمي کپسول 8

وژتاسيوناسپوروالسيون و اسپور،  9  دکتر ضيغمي 

 دکتر ميرزائي فيزيولوژي رشد، حيات و مرگ باکتريها 10

هاي حياتي در بيوسنتزمتابوليت 11  دکتر ميرزائي 

هاتريهاي حساس در باکنقش سيستم 12  دکتر ميرزائي  

ها در شرايط مختلفرشد باکتري 13  دکتر حيدرزاده 

 دکتر ميرزائي متابوليسم و روند توليد انرژي 14

هااصول ترموديناميک و منابع مربوط به توليد انرژي در باکتري 15 افشار دکتر   

هاي مربوطهها و مكانيسمتخمير در باکتري 16  دکتر افشار 

هاي مربوطهها و مكانيسماکتريدر ب تنفس 17  دکتر افشار 

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      



7 
 

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


