بسمه تعالي

تح
معاونت آموزش و قیقات

دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا شتي و ردماني اراك
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي

فرم طرح درس ويژه دروس نظري

بخش الف:
نام و نام خانوادگي مدرس:احسان اه غزنوی راد
آموزشي :ميکروب شناسي

آخرين مدرك تحصيلي :دکتری

نام دانشکده :پزشکي

عنوان واحد درسي به طور کامل :باکتری شناسي پزشکي

رشته تحصيلي :ميکروب شناسي پزشکي

رشته تحصيلي فراگيران :علوم ازمايشگاهي
تعداد واحد  3 :واحد

گروه

مرتبه علمي :ادانشيار

مقطع :کارشناسي
محل تدريس :دانشکده پزشکي

تعداد واحد16 :جلسه

عنوان درس پيش نياز :ميکروب شناسي پزشکي
بخش ب:
ر
د
ی
ف

جلسه

هدف کلی جلسه

اهداف ويژه رفتاري(بر اساس سه حيطه
اهداف آموزشي :شناختي ،عاطفي ،روان
حركتي)

وسايل
آموزشی

روش
ياددهی

متد

 1او

در پايان اين درس از دانشجو انتظار مي  -1تعريف كلي پروكاريوت ها را بداند( .حیطه شناختي)
 -2كاربرد كشت و تکثیر پروكاريوت ها شرح دهد( .حیطه شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
 مقدمات و تعاريف كلیسلول های  -3تقسیم بندی پروكاريوت ها را ياد بگیرد( .حیطه شناختي)پروكاريوت و شیوه تکثیر انها را بداند

 2دو

و

ل

م

محل
تدريس

فعاليت هاي
يادگيري

شيوه ارزشيابي

سخنراني

و

در پايان اين درس از دانشجو انتظار مي -1تقسیم بندی كوكسي های گرم مثبت را بداند(حیطه شناختي ) سخنراني
 -1طبقه بندی استافیلوكوها را باداند( ..حیطه شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
 -2ويروالنس انها را بداند( .حیطه شناختي)
 در پايان اين درس از دانشجو انتظار مي -3مقاومت میکروبها نسبت به اين دسته از آنتي بیوتیکها را توضیح
رود كه:
دهد( . .. .حیطه شناختي)
تقسیم بندی كوكسي های گرم مثبت
 تقسیم بندی استافیلوكوكها را آموخته،ويروالنس فاكتورها رو پاتوزنیسیته را بداند
و با تشخیص آزمايشگاهي انها اشنا شودرا
اموخته و كاربرد انها را توضیح دهد .ضمنا

ويديو پروژكتور

ويديو پروژكتور

درصد

دانشکده

 -1شركت در پرسش و
پاسخ در كالس
 -2مرور درس در جلسه
آينده
 -3پايان درس از كل مبحث
قلب آزمون چهار گزينه ای و
كوتاه پاسخ بعمل خواهد آمد

چهار گزينه ای %60
و كوتاه پاسخ%40

دانشکده

 -1شركت در پرسش و
پاسخ در كالس
 -2مرور درس در جلسه
آينده
 -3پايان درس از كل مبحث
قلب آزمون چهار گزينه ای و
كوتاه پاسخ بعمل خواهد آمد

چهار گزينه ای %60
و كوتاه پاسخ%40

پزشکي

پزشکي

منابع تدريس

میکروب شناسي پزشکي
جاوتز

میکروب شناسي

با انواع مقاومت در اين گروه اشنايي داشته
باشد

 3سو

در پايان اين درس از دانشجو انتظار مي  -1طبقه بندی كوكسي گرم مثبت كاتاالز مثبت را باداند( ..حیطه سخنراني
شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
 -2ويروالنس انها را بداند( .حیطه شناختي)
 طبقه بندی كوكسي های گرم منفي -3مقاومت میکروبها نسبت به اين دسته از آنتي بیوتیکها را توضیح
كاتاالز مثبت را بداند
دهد( . .. .حیطه شناختي)
و شیوه شناسايي انها را اموخته باشد
)
.

 4چه

و

در پايان اين درس از دانشجو انتظار مي -1طبقه بندی كوكسي های گرم منفي را بداند (حیطه شناختي) سخنراني
رود كه:
 -2شیوه شناسايي انها را بلد باشد( حیطه شناختي )
پرسش و پاسخ
 شناسايي باسیل های گرم منفي را بداند  -3فاكتور های بیماری زای انها را بلد باشد ( شناختي )و دسته های مهم بیماری زای انها را  -4بیماری های مهم ايجاد شده توسط اين باكتری ها را بداند (
بشناسد
حیطه شناختي )

 5پن

و

شیوه جداسازی و نمونه گیری برای بیمار های مختل باكتريايي را بداند(سخنراني
در پايان اين درس از دانشجو انتظار مي
حیطه شناختي )
رود كه:
پرسش و پاسخ
 شیوه شناسايي و انواع بیماری های  -2طبقه بندی انتروباكترياسه ها را بداند( .حیطه شناختي)ايجاد شده از باسیل های گرم منفي (  -3مقاومت اين میکروبها نسبت به آنتي بیوتیکها را توضیح دهد. .
(حیطه شناختي)
انتروباكترياسه را بداند

 6شش

و

م

ار
م

جم

م

و

در پايان اين درس از دانشجو انتظار مي  -1روش برسسي مقاومت آنتي بیوتیکي به روش ديسک ديفیوژن راسخنراني
ياد بگیرد (شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
 تعیین حساسیت و مقاومت میکروبي  -2روش بررسي مقاومت آنتي بیوتیکي به روش تعیین حداقلنسبت به انتي بیوتیکها را به روش ديسکغلظت مهار كننده رشد را ياد بگیرد (مهارتي)
ديفیوژن بداند

ويديو پروژكتور

دانشکده

 -1شركت در پرسش و
پاسخ در كالس
 -2مرور درس در جلسه
آينده
 -3پايان درس از كل مبحث
قلب آزمون چهار گزينه ای و
كوتاه پاسخ بعمل خواهد آمد

چهار گزينه ای %60
كوتاه پاسخ%40

دانشکده

 -1شركت در پرسش و
پاسخ در كالس
 -2مرور درس در جلسه
آينده
 -3پايان درس از كل مبحث
قلب آزمون چهار گزينه ای و
كوتاه پاسخ بعمل خواهد آمد

چهار گزينه ای %60
كوتاه پاسخ%40

دانشکده

 -1شركت در پرسش و
پاسخ در كالس
 -2مرور درس در جلسه
آينده
 -3پايان درس از كل مبحث
قلب آزمون چهار گزينه ای و
كوتاه پاسخ بعمل خواهد آمد

چهار گزينه ای %60
كوتاه پاسخ%40

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

پزشکي

ويديو پروژكتور

پزشکي

ويديو پروژكتور

پزشکي

ويديو پروژكتور

 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

 7هف

ميدر اين قسمت كلیه روشهای تعیین مقاومت در باكتريهای گرم مثبت سخنراني
در پايان اين درس از دانشجو انتظار -1
توضیح داده خواهد شد(.شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
 تمام روشهای تعیین مقاومت در -2دانشجويان بايد روشهای تعیین  MRSAو ِ D-zoneرا بداند وباكتريهای گرم مثبت مانند استافیلوكوكها
انجامو دهد( مهارتي)
استرپتوكوكها را بداند

 8هش

در پايان اين درس از دانشجو انتظار رمياين قسمت روش تعیین مقاومت در باكتريهای گرم منفي
 ESBLتوضیح داده خواهد شد(.شناختي)
رود كه:
گرمدانشجويان بايد روشهای تعیین  ESBLرا بداند و انجام دهد(
 روش تعیین مقاومت در باكتريهای-2منفيESBLرا بداند مهارتي)

و

 9نه

سخنراني
در پايان اين درس از دانشجو انتظار رميتعريف باكتری اسپور دار و غیر اسپور دار را بداند (.شناختي)
 -2روش های شناسايي بکتری های اسپور دار و غیر اسپور دار را اموخته
رود كه:
پرسش و پاسخ
باشد ( مهارتي)
 باسیل های گرم مثبت اسپور دار و غیراسپور دار را شناسايي كند و دسته بندی انهابیماری های خاصل از باسیل های گرم مثبت اسپور دار را بداند
بیماری های حاصل از باسیل های گرم مثبت غیر اسپور دار را بداند
را اموخته باشد

 1نه

و

تم

تم

و

سخنراني

ويديو پروژكتور

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

 انجام آزمايشات تفسیر نتايجويديو پروژكتور

پرسش و پاسخ

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج

م

 0م

و

در پايان اين درس از دانشجو انتظار رميدر اين قسمت دانشجو بايد بتواند دسته بندی اين باكتری ها را بداند سخنراني
شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
 روش تعیین باكتری های ويبريو -2دانشجويان بايد روشهای تعیین سويه های اين باكتری ها را انجامكمپیلوباكتر و هلیکوباكتر ها را بدانددهد( مهارتي)
دانشجو بايد بتواند بیماری های حاصل از اين باكتری ها و شیوه انتقال
انها را را بشناسد
دانشجو بايد بتواند تست های تشخیصي اين باكتری ها را انجام دهد
انواع تست های تشخیصي جهت تعین عفونت با هلیکوباكتر و تفسیر انها

ويديو پروژكتور

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج

ويديو پروژكتور

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری
 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

ده

در پايان اين درس از دانشجو انتظار درمياين قسمت دانشجو بايد بتواند دسته بندی اين باكتری ها را بداند
شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
هموفیلوس -دانشجويان بايد روشهای تعیین سويه های اين باكتری ها را انجام
2
روش تعیین باكتری های
بردتال و بروسال ها را بداند دهد( مهارتي)
دانشجو بايد بتواند بیماری های حاصل از اين باكتری ها و شیوه انتقال
انها را را بشناسد
دانشجو بايد بتواند تست های تشخیصي اين باكتری ها را انجام دهد
تفسیر نتايج ازمايشات سرولوزی جهت بیماری تب مالت را انجام دهد
(حیطه عملي)

يا

و

در پايان اين درس از دانشجو انتظار درمياين قسمت دانشجو بايد بتواند دسته بندی اين باكتری ها را بداند
شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
روش تعیین باكتری های بیهوازی2و -دانشجويان بايد روشهای تعیین سويه های اين باكتری ها را انجام
دهد( مهارتي)
باكتری های غیر معمول همچون لژيونال
دانشجو بايد بتواند بیماری های حاصل از اين باكتری ها و شیوه انتقال
ها را بداند
انها را را بشناسد
دانشجو بايد بتواند تست های تشخیصي اين باكتری ها را انجام دهد

دو

و

مي قسمت دانشجو بايد بتواند دسته بندی اين باكتری ها را بداند
در پايان اين درس از دانشجو انتظار اين
شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
روش تعیین باكتری مايکوباكتريوم 2ها -دانشجويان بايد روشهای تعیین سويه های اين باكتری ها را انجام
دهد( مهارتي)
دانشجو بايد بتواند بیماری های حاصل از اين باكتری ها و شیوه انتقال
انها را را بشناسد
دانشجو بايد بتواند تست های تشخیصي اين باكتری ها را انجام دهد
بتواند مايکوباكتريوم های اتیپیک را از غیر اتیپیک افتراق دهد و با انواع
سطوح ايمني ازمايشگاه جهت كشت اين باكتری اشنا شود

سی

و

م

زد
هم

از
ده
م

زد
هم

سخنراني

سخنراني

سخنراني

سخنراني

و

مي قسمت دانشجو بايد بتواند دسته بندی اين باكتری ها را بداند
در پايان اين درس از دانشجو انتظار اين
شناختي)
رود كه:
پرسش و پاسخ
 -2دانشجويان بايد روشهای تعیین سويه های اين باكتری ها را انجام
روش تعیین باكتری
اسپیرو كت و نايسريا ها را بداند دهد( مهارتي)
دانشجو بايد بتواند بیماری های حاصل از اين باكتری ها و شیوه انتقال
انها را را بشناسد
دانشجو بايد بتواند تست های تشخیصي اين باكتری ها را انجام دهد

ويديو پروژكتور

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج

ويديو پروژكتور

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج

ويديو پروژكتور

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج

ويديو پروژكتور

دانشکده

شركت در كالس

پزشکي

تئوری
 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج

چهار گزينه ای %30
كوتاه پاسخ%40
عملي%30

میکروب شناسي مورای
میکروب شناسي زينسر

جه

مايکو پالسما

ار
ده
م

پا

ريکتزيا

كالمیديا

و

ده
م

نز
ده
م

اين قسمت دانشجو بايد بتواند دسته بندی اين باكتری ها را بداند
شناختي)
پرسش و پاسخ
 -2دانشجويان بايد روشهای تعیین سويه های اين باكتری ها را انجام
دهد( مهارتي)
دانشجو بايد بتواند بیماری های حاصل از اين باكتری ها و شیوه انتقال
انها را را بشناسد
دانشجو بايد بتواند تست های تشخیصي اين باكتری ها را انجام دهد

اين قسمت دانشجو بايد بتواند دسته بندی اين باكتری ها را بداند
شناختي)
پرسش و پاسخ
 -2دانشجويان بايد روشهای تعیین سويه های اين باكتری ها را انجام
دهد( مهارتي)
دانشجو بايد بتواند بیماری های حاصل از اين باكتری ها و شیوه انتقال
انها را را بشناسد
دانشجو بايد بتواند تست های تشخیصي اين باكتری ها را انجام دهد

نز

شا

سخنراني

سخنراني

و

سخنراني

و

اين قسمت دانشجو بايد بتواند دسته بندی اين باكتری ها را بداند
شناختي)
پرسش و پاسخ
 -2دانشجويان بايد روشهای تعیین سويه های اين باكتری ها را انجام
دهد( مهارتي)
دانشجو بايد بتواند بیماری های حاصل از اين باكتری ها و شیوه انتقال
انها را را بشناسد
دانشجو بايد بتواند تست های تشخیصي اين باكتری ها را انجام دهد
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چهار گزينه ای %30
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عملي%30
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میکروب شناسي زينسر

 انجام آزمايشات -تفسیر نتايج
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هدف کلي در واقع نشان دهنده هدف اصلي آن جلسه تدريس خواهد بود که اصواليک هدف کلي نگارش شده و سپس به چند هدف ويژه رفتاری تقسيم مي شود.



اهداف ويژه رفتاری دارای فعل رفتاری  ،معيار ،محتوا و شرايط بوده و در حيطه های شناختي  ،عاطفي و روان حرکتي طراحي مي شود.اين اهداف در تعيين متد و وسايل آموزشي موثر مي
باشند.

