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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 8(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
یمی کاربرديبیوشیش نیاز:پعملید:نوع واح2تعداد واحد:توکسین باکتریایینام درس: 

گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12- 10ز یکشنبه روزمان برگزاري کالس: 
دکتر طالبیمسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:

سلیمیاندکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

به ي باکتریاییرسی فعالیت بیولوژِك توکسین هادانشجو با روش شناسایی، استخراج، خنثی سازي و براین درس در 
صورت عملی آشنا میشود.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
آموزش دانشجویان جهت فراگیري تکنیکهاي مربوط به توکسین هاي باکتریایی

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است بت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر نسکهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
زانیتوکسيهایباکتريجداسازيروشها.1
نیتوکسدیرشد و تولطیشرايسازنهیبه.2
نیتوکسزیالیو دبیاستخراج، ترسيوشهار.3
یشگاهیآزماوانیدر حنیتوکسیآنتدیتوليروشها.4

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
مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر دروس، جستجو و تحقیق در مورد 

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) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

----------- د)(لطفا نام ببریسایر موارد

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

چاپی
1. Alouf JE. Popoff MR. Bacterial protein toxins. Last edition. Elsevier. London.
2. Holst O. Bacterial Toxin. Methods and protocols. Methods in molecular biology: Lasr

edition. Humana press. New Jersey.
3. Aktorics K, Just I. Bacteria protein toxins. Latest edition. Springer. New York.

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

1
و بهینه سازي شرایط رشد و روشهاي جداسازي باکتریهاي توکسین زا
دکتر سلیمیانتولید توکسین

دکتر سلیمیانMLDو LD50روش هاي سنجش فعالیت توکسین، تعیین ب2
دکتر سلیمیانروشهاي استخراج، ترسیب و دیالیز توکسین3
دکتر سلیمیانروشهاي استخراج، ترسیب و دیالیز توکسین4
دکتر سلیمیانوتوکسین باکتریهاروش هاي استخراج و خالص سازي اند5
دکتر سلیمیانروشهاي تولید آنتی توکسین در حیوان آزمایشگاهی6
دکتر سلیمیانروشهاي تولید آنتی توکسین در حیوان آزمایشگاهی7
دکتر سلیمیانروشهاي نوین مهندسی ژنتیک در تهیه زیر واحد هاي توکسین8


