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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
رينظد:نوع واح3تعداد واحد:2شناسی سیستماتیک باکترينام درس: 

ساختمان و فیزیولوژي میکروارگانیسمهایش نیاز:پ
گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12-10ز یکشنبه زمان برگزاري کالس: رو

مسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:
مسجدیان، دکتر دکترطالبیدکتر دربان،، امیرمظفريدکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

شرح دهید)(لطفا شرح دوره:
الزم است براي هر جنس یا گونه باکتریایی مذکور، مشخصات کلی شامل طبقه بندي، تعیین هویت، این درس در 

مرفولوژي، خصوصیات ساختمانی و ژنوتیپی، بیماري هاي مرتبط، وضعیت اپیدمیولوژیکی، مخزن و ناقل، پاتوژنیسیته 
هاي میکربی بر اساس و پیشگیري، درمان و مقاومتو عوامل ویروالنس، تشخیص آزمایشگاهی، روشهاي کنترل

آخرین اطالعات و منابع معتبر خصوصا مقاالت پژوهشی، مروري و گزارش موردي ذکر گردد.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
کسب دانش و مهارتهاي الزم در زمینه یافته هاي جدید در خصوص باکتریهاي بیماري زا و بیمازاي فرصت طلب

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)ینابینی:باهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندداف رفتاري که در واقع همان اهاست ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
را شرح دهد.پاتوژنز کوکسی هاي گرم مثبت شایع و غیر شایع.1
را بیان کند.پاتوژنز باسیل هاي گرم مثبت فاقد اسپور شایع و غیر شایع.2
را توضیح دهد.پاتوژنز باسیل هاي گرم مثبت بدون اسپور شبه قارچ .3
را شرح دهد. مایکوباکتریوم هاي تیپیک و آتی پیکپاتوژنز .4
توضیح دهد.را پاتوژنز باسیل هاي گرم مثبت اسپوردار شایع و غیر شایع.5
را شرح دهد.پاتوژنز کوکسی هاي گرم مثبت بی هوازي شایع و غیر شایع.6

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLنی بر تیم(یادگیري مبت)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
----------------- (لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده 

ث ذکرشده براساس سرفصل آمادگی قبلی دانشجو براي مباح، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
دروس، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر 

سرفصل درس مربوطه می باشد. 

وسایل کمک آموزشی:  
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهوه ارزشیابی و نح

نمرهدرصد۵٠آزمون پایان ترمدرصد نمره٢۵آزمون میان ترم 
نمرهدرصد١۵شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 

---------- ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

----------- (لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی
1.Jawetz Microbiology, Jawetz, melnick. Mc Grow-Hill, medical pub, latest

edition
2.Manual of clinical Microbiology Murray, Mosby, Inc;Latest edition
3.S P Borriello, P R Murray, G Funke. Topley & Wilson Microbiology &

Microbial infections/ Lastet Edition
4.3. Molecular Medical Microbiology (Max sussman). Academic press,

Latest edition.

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

یاینترنت
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

مسجدیاندکتر بروسال1
گروه عفونیبروسلوز2
مسجدیاندکتر هموفیلوس3
مسجدیاندکتر بوردوتال4
دکترطالبیکمپیلوباکتر5
دکترطالبیهلیکوباکتر6
عفونیگروه عفونت هاي سیستم گردش خون و مایعات بدن7
دکتر امیرمظفريتروپونما و بورلیا8
دکتر امیرمظفريتروپونما و بورلیا9
دکتر امیرمظفريلپتوسپرا10
دکتر امیرمظفريریکتزیا11
دکتر امیرمظفريمایکوپالسما12
گروه عفونیعفونت هاي سیستم تنفسی فوقاي و تحتانی13
گروه عفونیعفونت هاي سیستم تنفسی فوقاي و تحتانی14
دکتردربانلژیونال15
دکتر امیرمظفريفرانسیسال و پاستورال16
دکتردربانمایکوباکتریوم17
دکتردربانمایکوباکتریوم18
درباندکتر نوکاردیا، آکتیومیسس واستریتوتاس19
گروه عفونیسل و جذام20
گروه عفونیعفونت هاي جلدي و نسوج نرم21
گروه عفونیسیستم ادراري و تناسلیعفونت هاي22
گروه عفونیعفونت هاي سیستم ادراري و تناسلی23
گروه عفونیعفونت هاي گوش و سینوس و چشم24
گروه عفونیمصرف آنتی بیوتیک در عفونت ها25


