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میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
میکروب شناسی پزشکی- کارشناسی ارشدتحصیلی:يرشتهو مقطع 

-یش نیاز:پنظريد:نوع واح1تعداد واحد:ارتباط میکروارگانیسم با میزباننام درس: 
گروه میکروبشناسیگزاري:مکان بر12-10ز یکشنبه زمان برگزاري کالس: رو

دکتر مسجدیانمسئول درس:نفر-تعداد دانشجویان:
مسجدیاندکتر وي دکتر میر کالنتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
این درس در سه بخش شامل جایگزینی و تهاجم و سموم باکتریال میباشد.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
ن درس به منظور ارتقاء سطح دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبشناسی در زمینه واکنش بین عوامل بیماریزا با ای

میزبان میباشد.

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

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
زبانیميها به سلول هاياتصال باکتر
زبانیميبه سلول هاهایعوامل اتصال دهنده باکترساختمان
زایماریعوامل بیکیژنتاختصاصات
اتصالسمیمکان
کنندهعیتسريفاکتورها
روالنسیدر رابطه با وژن
الیباکترسموم

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
------- ---------- (لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(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 

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. 
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وسایل کمک آموزشی:  
پروژکتور اسالیدخته 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. Cellular Microbiology. Brian Henderson Wiley; last edition
2. Textbook of Bacteriology; Kenneth Todar; last edition
3. Medical Microbiology; patrik r. murray; last edition

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر میر کالنتريکلیات رابطه انگل با میزبان1

ح سلول و ماتریکس خارج سلولیاتصال باکتریها به سطو2
دکتر میر کالنتري

دکتر میر کالنتريوقایع بعد از چسبیدن باکتري ها3

دکتر میر کالنتريتهاجم4

دکتر مسجدیانمکانیسم هاي فرار از سیستم ایمنی میزبان5

دکتر مسجدیانمکانیسم هاي ضد فاگوسیتی باکتریها6

مسجدیاندکتر توکسین هاي باکتریایی7

دکتر مسجدیانتوکسین هاي باکتریایی8


