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

نظريد:نوع واح2تعداد واحد:1شناسی سیستماتیک باکترينام درس: 
سم هاساختمان و فیزیولوژي میکروارگانینیاز:یشپ

13-15دوشنبه : زمان برگزاري کالس: 
گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:

دکترطالبیمسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:
مسجدیاندکتر و دکتر رضوي،دکترطالبیدکتر دربان،، ایراجیاندکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
انواده هاي باکتریایی موضوعات زیر تدریس خواهد گردد:در مورد هر یک از خ

تاریخچه و اهمیت، طبقه بندي، مرفولوژي و ساختمان، فیزیولوژي و متابولیسم، خصوصیات رشد و کشت، صفات 
بیوشیمیایی، خصوصیات آنتی ژنیک، فاکتورهاي بیماریزایی، پاتوژنز، عالئم بالینی، اپیدمیولوژي، مصونیت، تشخیص 

اهی، پیشگیري و کنترل، درمان و مقاومت داروییآزمایشگ

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
آشنایی دانشجویان با باکتري هاي بیماریزاي انسانی

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
حورهاي اصلی برنامه را نشان می و ماست 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.
را شرح دهد.پاتوژنز کوکسی هاي گرم مثبت شایع و غیر شایع.1
بیان کند.را 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
پاتوژنز مایکوباکتریوم ها را شرح دهد. .5
پاتوژنز اکتینوماسس ها را شرح دهد.6
را توضیح دهد.پاتوژنز کوکسی هاي گرم منفی شایع و غیر شایع.7

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
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
ایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده کوشا باشد. دانشجو می ب

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل دروس، جستجو و تحقیق ، از دیگر وظایف دانشجویان
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 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. Microbiology, t. stuart walker. WB saunders; lastest edition.

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر طالبیرپتوکک )کوکسی گرم مثبت ( استافیلوکک ، است1
دکتر طالبیکوکسی گرم مثبت ( استافیلوکک ، استرپتوکک )2
دکتر طالبیکوکسی گرم مثبت ( پنوموکک )3
دکتر طالبیکوکسی گرم مثبت ( آنتروکک )4
دکتر رضويکوکسی گرم منفی ( گونوکک )5
دکتر رضويکوکسی گرم منفی ( مننگوکک )6
دکتر مسجدیانبت فاقد اسپورباسیل هاي گرم مث7
دکتر ایراجیانتئوس، کلبسیال،آنتروباکتر، سیتروباکتر و...)وپر،آنتروباکتریاسیه ( اشریشیاکلی8
دکتر ایراجیانپرتئوس، کلبسیال،آنتروباکتر، سیتروباکتر و...)،آنتروباکتریاسیه ( اشریشیاکلی9

دکتر ایراجیانآنتروباکتریاسیه( شبگال )10
دکتر ایراجیانآنتروباکتریاسیه( سالمونال )11
دکتر دربانهایکوباکتریومما12
دکتر دربانهایکوباکتریومما13

دکتر درباننوکاردیا + اکتینومیسس + استرپتومیسس14
دکتر مسجدیانباسیل هاي گرم مثبت اسپوردار15
دکتر مسجدیانکلستریدیوم16
اجیاندکتر ایرپسودوموناس17
دکتر ایراجیانباکتریهاي غیر تخمیري واسینتو باکتر18


