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ساعت عملی)34- ساعت نظري17(براي یک دوره درس کامل،:  
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

پزشکیباکتري شناسی-يدکترحصیلی:تيرشتهو مقطع 
-نیاز:پیشنظريد:نوع واح3تعداد واحد:1شناسی سیستماتیک باکترينام درس: 

گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12-10ز یکشنبه گزاري کالس: روزمان بر
دکترطالبیمسئول درس:نفر-تعداد دانشجویان:

مسجدیان، دکتر دکترطالبیدکتر دربان،، ایراجیاندکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

ه باکتریایی مذکور، مشخصات کلی شامل طبقه بندي، تعیین هویت، الزم است براي هر جنس یا گوناین درس در 
مرفولوژي، خصوصیات ساختمانی و ژنوتیپی، بیماري هاي مرتبط، وضعیت اپیدمیولوژیکی، مخزن و ناقل، پاتوژنیسیته 

هاي میکربی بر اساس و عوامل ویروالنس، تشخیص آزمایشگاهی، روشهاي کنترل و پیشگیري، درمان و مقاومت
رین اطالعات و منابع معتبر خصوصا مقاالت پژوهشی، مروري و گزارش موردي ذکر گردد.آخ

(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)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنظورمن(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
را شرح دهد.و غیر شایعپاتوژنز کوکسی هاي گرم مثبت شایع.1
را بیان کند.پاتوژنز باسیل هاي گرم مثبت فاقد اسپور شایع و غیر شایع.2
را توضیح دهد.منفی روده اي(مرتبط با عفونت هاي شایع انسان) پاتوژنز باسیل هاي گرم .3
را شرح دهد. غیر تخمیري باسیل هاي گرم منفی پاتوژنز .4
توضیح دهد.را ري باکتري هاي بیهوازي اجباپاتوژنز .5
را شرح دهد.باکتري هاي خانواده ویبریوناسهپاتوژنز .6
پاتوژنز کوکسی هاي گرم منفی شایع و غیر شایع را توضیح دهد..7
اپیدمیولوژي عفونت هاي بیمارستانی شایع در جهان و ایران را توضیح دهد. .8

هاي تدریس:شیوه
و پاسخپرسشسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

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

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، 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:  
سالیدپروژکتور اخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمدرصد نمره25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
---------- ببرید) ناملطفاً سایر 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

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر طالبیاستافیلوکوك ، استرپتوکوك1
دکتر طالبیاستافیلوکوك ، استرپتوکوك2
دکتر طالبیاستافیلوکوك ، استرپتوکوك3
دکتر طالبیانتروکوك، پنوموکوك4
دکتر طالبیانتروکوك، پنوموکوك5
دکتر ایراجیاننایسریا (گونوکوك، مننگوکوك)6
دکتر ایراجیاننایسریا (گونوکوك، مننگوکوك)7
گروه عفونی(مننژیت)عفونت هاي سیستم عصبی مرکزي8
دکتر مسجدیان)یستریا، اریزیپلوتریکس و....کورینه باکتریوم، لهاي گرم مثبت بدون اسپور(باسیل9
دکتر مسجدیانباسیل هاي گرم مثبت بدون اسپور(کورینه باکتریوم، لیستریا، اریزیپلوتریکس و....)10
دکتر دربانهاي بی هوازييباکتر11
دکتر دربانهاي بی هوازييباکتر12
دکتر ایراجیانانتروباکتریاسه13
دکتر ایراجیانهانتروباکتریاس14
دکتر ایراجیانانتروباکتریاسه15
دکتر ایراجیانانتروباکتریاسه16
گروه عفونیعفونت هاي بی هوازي17
گروه عفونیعفونت هاي بی هوازي18
دکتر طالبیویبریوناسه،آئروموناس، پلزیوموناس19
دکتر طالبیویبریوناسه،آئروموناس، پلزیوموناس20
گروه عفونی (اسهالی، غیر اسهالی)وباهاي دستگاه گوارشعفونت 21

(دکتر براتی)
دکتر ایراجیاناستنوتروفوموناس و.....)باسیل هاي گرم منفی غیر تخمیري(سودوموناس، اسینتوباکتر،22
ندکتر ایراجیااستنوتروفوموناس و.....)باسیل هاي گرم منفی غیر تخمیري(سودوموناس، اسینتوباکتر،23
دکتر ایراجیاناستنوتروفوموناس و.....)باسیل هاي گرم منفی غیر تخمیري(سودوموناس، اسینتوباکتر،24
دکتر معصومی عفونت هاي بیمارستانی25

اصل


