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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 
2حد:تعداد واعوامل ضد میکروبی و مکانیسم هاي پیدایش مقاومت دارویینام درس: 

2و1باکتري شناسی سیستماتیک پیشرفته یش نیاز:پواحد عملی1، نظريواحد 1د:نوع واح
گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12-10شنبه ز زمان برگزاري کالس: رو

دکتر رضويمسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:
مسجدیاندکتر گروه فارماکولوژي.،ضويدکتر ردکتر دربان،مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
مکانیسم اثر آنتی بیوتیک هاي مختلف، استانداردهاي تعیین حساسیت میکروبی و همچنین الزم است این درس در 

ا بر اساس آخرین اطالعات و منابع معتبر خصوصمقاومت میکروبی و مکانیسم هاي مختلف مقاومت آنتی بیوتیکی 
مقاالت پژوهشی، مروري و گزارش موردي ذکر گردد.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
شناخت مکانیسم هاي بیوشیمیایی و مولکولی آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی، چگونگی ایجاد مقاومت در 

برابر این عوامل و کسب تواناییهاي الزم در انجام روش هاي مختلف رایج و مولکولی 

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

).انداف رفتاري که در واقع همان اهداست ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
را شرح دهد.مکانیسم اثر آنتی بیوتیک هاي مختلف.1
مقاومت آنتی بیوتیکی را شرح دهد..2
را توضیح دهد.مکانیسم هاي مقاومت باکتري ها به آنتی  بیوتیک ها.3
را شرح دهد. استانداردهاي تعیین حساسیت میکروبی .4
شود.در بخش عملی روش هاي مختلف تعیین حساسیت میکروبی انجام .5
هاي تدریس:شیوه

پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

یادگیري مبتنی بر PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
TBL(تیم(

----------------- (لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
ال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده دانشجو می بایست حضور فع

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
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دروس، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر 
ی باشد. سرفصل درس مربوطه م
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
- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

غلط

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

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:ع انگلیسیمناب-

چاپی
1- AntimicrobialCchemotherapy/latest edition Ggreenwood David,Roger
Finch, Peter Davey, Mark Wilcox

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی

استاد مربوطعنوان مطالبجلسه
رضويدکتر امل شیمیاییکلیات عوامل فیزیکی و عو1
رضويدکتر ارزیابی مکانیسم هاي اثر آنتی بیوتیک هاي موثر بر باکتري هاي گرم مثبت2
رضويدکتر ارزیابی مکانیسم هاي اثر آنتی بیوتیک هاي موثر بر باکتري هاي گرم منفی3
درباندکترمبانی نظري آزمایشهاي کمی و کیفی حساسیت به آنتی بیوتیک ها4
درباندکترمکانیسم هاي مقاومت باکتري ها و انواع آن در باکتري هاي گرم مثبت5
درباندکتر مکانیسم هاي مقاومت باکتري ها و انواع آن در باکتري هاي گرم منفی6
مسجدیاندکترCLSIآشنایی با استانداردهاي تعیین حساسیت آنتی بیوتیک ها بر اساس 7
گروه فارماکولوژيتیک ها از نظر داروشناختیاثر آنتی بیومکانیسم 8
گروه فارماکولوژيفارماکوکینتیک9

گروه فارماکولوژيارماکودینامی داروهاي ضد میکروبیف10
رضويدکتر انجام روش آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن و انواع آن (عملی)11
مسجدیاندکتر طرز تهیه دیسک هاي آنتی بیوتیک12
دکتر رضويکنترل کیفی دیسک هاي آنتی بیوتیک (عملی)13
دکتر دربان(عملی)MBCو MICتعیین 14
دکتر مسجدیانتعیین ضریب فنلی مواد ضد عفونی کننده15
کرودایلوشن و میکرودایلوشن و کشت در محیط آگار و محیط مایع به روش ما16

E-Test(عملی) و تفسیر آن
دکتر دربان

رسی اثرحساسیت باکتري ها به عصاره هاي گیاهی و خواص آنتی روش بر17
باکتریال آنها

دکتر مسجدیان

دکتر رضويروش بررسی اثر آنتی باکتریال نانو ذرات18


