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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  

 

 تهيه کنندگان:

ميکروب شناسیاساتيد گروه   

و    

کاری   رکز آموزش مجازی و م   زش زپشكيسعه آموتو وات طالعم مرکز  ربانمه رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوين کننده:استاد 

 دکتر فرزان مدرسی

 

8139سال  

 علوم پزشکی جهرم دانشگاه / دانشکده
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 2.4 تعداد واحد : باکتری شناسی پزشکی نام درس :

 90 مدت زمان ارائه درس :  پزشکی عمومی  رشته و مقطع تحصيلی :

 99-98دوم نيمسال زمان شروع و پايان : دکتر فرزان مدرسی:  استاد مربوطه و اساتيد همکار ،مسئول درس 

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای  فيزيولوژی پيشنياز :

 مديريت 

 

یری س متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتووای مجوا ی در سوامانه یوادگو در طی این در بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گردد 94دراین درس جهت دانشجویان ورودی شرح دوره : 

گرفت  خواهد ی دانشجو انجامبا خورد ا  استاد به منظور ار یابی تکوینی ا  یادگیرالکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت با خورد و ارائه 

 و پس آ مون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. .
 

 ف نهايی دوره: اهدا
 

 ف نهايی دورهاهدا رديف
 آشنائی دانشجويان با پيدايش علم ميکروبشناسی و چگونگی طبقه بندی ميکروارگانيسمها، 1
 باکتری ها  تغذيه و رشد 2
 کتريهای بيماريزا و مکانيسم بيماريزائی آنهاآشنائی با با 3
 چگونگی مبارزه با آنها با تأثير عوامل فيزيکی و شيميايی 4
 تشخيص عاليم بيماری  5
 درمان آنتی بيوتيکی و حمايتی بيماری 6

 

 

 

 جدول زمانبندي دروس
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حیطه های  سرفصل مطالب

سطح 

****یادگیری

* 

روش ها و مدلهای ارائه ****

 ت غیر مجازی درس بصور

ابزارهای *** نوع محتوا*

تعاملی استاد با 

دانشجو جهت 

ارائه محتوای 

 درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

آموزشهای ** ساعت ارائه

 حمایتی و مکمل 

روش 

 ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 یهاا و نشاآ هن اا زر گنا گ سمیکروارگانیم

 یتاريخچه علم میکربشناس، انسان

روش  یمعرف، ها سمیرگانکروایم یطبشه بن ،

 یمعرفا،  هاا یباکتر یطبشه بن  نينو یها

 ها  یرش  و مرگ باکتر میمفاه

انا اگ   یرش  و روش هاا یبا منحن يیهشنا،

 یاگهااین، هاا یرشا  و مارگ بااکتر یریگ

 هاا یرشا  بااکتر یبرا یا هيو تغذ یکيزیف

 یکشت بااکتر یها و روش ها ظیانواع مح،

 هاا و یزر باکتر کیلمتابو یانواع را  ها ، ها

 ون،یزاسیلياستر میمفاه یمعرف ،هن ا تیاهم

 ونیزاسيو پاستور ونیزاسیتن ال

با اصطالحات م م زر رابطه با عوامل  يیهشنا

و  یکايزیبا عوامال ف يیهشنا،  يیايض  باکتر

 ریاممانعات کننا   اگ رشا  و تک  يیایمیش

 ها یباکتر

یااایری    

 ت ک بی

ماایی ی مااویی م اا    

 آموزشی

 فیره از سیمینه نویو مابزارهی  اس

 آن

اس فیره از شابهه  سیعت 5 سیمینه نویو

اج میعی ماتسیپ م 

تیالریف گو سایمینه 

 نویو

پیسخ به موقع 

 به تهیی ف 

ش کت  عیل 

رر تعیمالت 

آنالین م تیالر 

 یف گو

آزمون م ین 

ت م م پییین 

 ت م

 

 هم ااااون 

 مکیرب ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یباکتر وارهید یعرفم

 وارهیو نقش اجزا د یمعرف

و  فیتعززاریسززامتماب باکتر ییایمیاجززا  زز

 ییزایماریمربوط به ب میمفاه

 بدب یساکن طبیع یها ینقش باکتر

یااایری    

 ت ک بی

ویی م اا    ماایی ی ماا

 آموزشی

اس فیره از سیمینه نویو مابزارهی  

 آن

اس فیره از شابهه  سیعت 8 سیمینه نویو

اج میعی ماتسیپ م 

تیالریف گو سایمینه 

 نویو

پیسخ به موقع 

 به تهیی ف 

ش کت  عیل 

رر تعیمالت 

آنالین م تیالر 

 یف گو

فهمیزززززدب و 

 کاربرد
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 یها و چگزونگ یورود باکتر  یانواع راه ها

 ییایباکتر یعفونت ها ییزایماریب

 یعفونزت هزا یولوژیدمیزمهزم در ا  میمفاه

 ییایباکتر

آزمون م ین 

ت م م پییین 

 ت م

 

 وتیک هاطبقه بندی آنتی بی

 مختلف یکهای ویب یاثر آنت سمیمکان-

 مختلف مقاومت یراهها سمیمکان

  کهایت ویب ینسبت به آنت هایباکتر

یااایری    

 ت ک بی

ماایی ی مااویی م اا    

 آموزشی

اس فیره از سیمینه نویو مابزارهی  

 آن

اس فیره از شابهه  سیعت 8 سیمینه نویو

اج میعی ماتسیپ م 

تیالریف گو سایمینه 

 نویو

پیسخ به موقع 

 به تهیی ف 

ش کت  عیل 

رر تعیمالت 

آنالین م تیالر 

 یف گو

آزمون م ین 

ت م م پییین 

 ت م

 

فهمیزززززدب و 

 کاربرد

گرم  یها یباکتر کیمورفولوژ ایمصوص

 مختلف مانواده یجنس و گونه هامثبت، 

کشت  تایمصوص،  گرم مثبت ییایباکتر

مورد  تشایزماآ گرم مثبت ،  ها یباکتر

 یباکتر یشگاهیآزما صیشختدر استفاده 

اثر انواع فاکتور  سمیمکان ی گرم مثبت ،ها

که  ییها یماریب، یباکتر یزایماریب یها

 ،شودیم جادیاگرم مثبت  یوسط گونه هات

 ، هایماریوژنز بت ا ،  هایماریب یولوژیدمیا 

 صیشخت ا ،هیماریب ینیعالئم بال

 یدرماب و راهها، هایماریب یشگاهیآزما

 .باکتری های گرم مثبت یماریاز ب یریشگی 

یااایری    

 ت ک بی

ماایی ی مااویی م اا    

 آموزشی

اس فیره از سیمینه نویو مابزارهی  

 آن

اس فیره از شابهه  سیعت 15 سیمینه نویو

اج میعی ماتسیپ م 

تیالریف گو سایمینه 

 نویو

پیسخ به موقع 

 به تهیی ف 

ش کت  عیل 

رر تعیمالت 

آنالین م تیالر 

 یف گو

 ین آزمون م

ت م م پییین 

 ت م

 

فهمیزززززدب و 

 کاربرد

 

گزرم  یهزا یباکتر کیمورفولوژ ایمصوص

 مختلف مانواده ی، جنس و گونه هامنفی

یااایری    

 ت ک بی

ماایی ی مااویی م اا    

 آموزشی

فیره از سیمینه نویو مابزارهی  اس 

 آن

اس فیره از شابهه  سیعت15 سیمینه نویو

اج میعی ماتسیپ م 

تیالریف گو سایمینه 

 نویو

پیسخ به موقع 

 به تهیی ف 

ش کت  عیل 

رر تعیمالت 

فهمیزززززدب و 

 کاربرد
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کشزت  اتی،مصوصز  منفزیگزرم  ییایباکتر

مززورد  شززاتی،  آزما منفززیهززا گرم یبززاکتر

 یبزاکتر یشزگاهیآزما صیاستفاده در تشخ

اثر انزواع فزاکتور  سمی، مکان منفیگرم  یها

کزه  ییهزا یمزاری،ب یبزاکتر یزایماریب یها

 شزود،یم جزادیا منفیگرم  یتوسط گونه ها

  ها،یماری، ا توژنز ب  هایماریب یولوژیدمیا 

 صی، تشززززخ هززززایماریب ینیبززززال عززززالئم

 ی،درمززاب و راههززا هززایماریب یشززگاهیآزما

 منفیگرم  یها یباکتر یماریاز ب یریشگی 

آنالین م تیالر 

 یف گو

آزمون م ین 

ت م م پییین 

 ت م

 

 
 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آمو ش آنالین،مالتی مدیا، آ مونهای آنالین پادکست، ویدئوکست)نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده ا  کتابخانه های دیجیتال استفاده ا  شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)آمو شهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ، وم ،روم ،اسکایکانکتادوب   محیط اده ااستف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آمو ش در گروههای کوچک )روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجا ی : **** 

 (سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وار یابی ، ترکیب قضاوت***** 

 (گرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ار شگذاری، سا ماندهی ار شها، درونی سا ی حیطه ن

حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (



 6 

، متژیاکپرینگ ای س فزار، نرم ااسنگیت  نرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید

 استوری الین
 

 

 

 میکروب شناسی مورای آخرید ورژن منابع درسی : 

 

 

 

 :نحوه ارزشيابی 

 ارزشيابی تکوينی و ارزشيابی پايانی : 

 نمره( یک)یبه سواالت شفاه ییپاسخگوو  دیوپاسخ به آنها در مان مقرر درسامانه نو فیانجام تکال

 نمره کیو تاالر گفتگو: نی، تعامالت آنال ناریسم ائهق،اریشرکت فعال در انجام تحق -

 نمره نهترم: انیآ مون م-

 نمره نهترم: انیآ مون پا-

 
 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (.5 -

 توسط هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده  5 -

 

 ده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوریدرصد کسب ش..40 -

 .. درصد کسب شده در آزمون پایان ترم 45.. -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(درصد کسب شده از پروژه های کالسی ..5.... -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -
 

 
 

 مقررات : 

 نمره 10حد نمره قبولی : 

 های آنالین ت در کالس تعداد دفعات مجا  غیب

 مشارکت دانشجویان در کلیه آ مونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 
 


