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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

میکربشناسی گروه آموزشی:پرستاري  وماماییدانشکده:
، ماماییکارشناسیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

نظري د:نوع واحواحد عملی 0.5نظري و 1/5تعداد واحد:میکربشناسی نام درس: 
ندارد یش نیاز:پ

پرستاري  وماماییدانشکده:مکان برگزاري:12-10:ساعت----- شنبه --:زمان برگزاري کالس: روز
مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):میرکالنتريدکترمسئول درس:30تعداد دانشجویان:

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
تفـاوت  میکروارگانیسـم هـا بـا تاکیـد بـر     ساختمان در زمینه این درس به منظور آشنایی دانشجویان

از ساختمان سـلولی  قابل قبولی راحی شده و دانشجو باید اطالعات طبا یوکاریوت سلولهاي پروکاریوت
عوامل فیزیکی و شیمیایی بر ضد میکروارگانیسم ها، مکانیسـم عملکردآنتـی   و فیزیولوژي، متابولیسم و

نحـوه انتشـار و راههـاي     باکتریها و همچنـین  بیوسنتزمقاومت به آنتی بیوتیک ها ، بیوتیک ها و نحوه 
فراگیرد.آنها را و راههاي پیشگیري طریقه بیماریزایی،استقراردر بدن

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
بـارزه و  مراههـاي  چگونگی انتشار و ومیکروارگانیسم هانحوه بیماریزایی ارتقا دانش دانشجو در زمینه 

پیشگیري آز آنها می باشد  

(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 تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهي به نام اهدافترقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:

را شرح دهد.باکتریها بیوسنتز و فیزیولوژيتاریخچه ، ساختمان ،.1
را مقایسه کند.با یوکاریوت پروکاریوتهاهايساختمان و بیوسنتز سلولتفاوت .2
را توضیح دهد.باکتریهابیماریزاییوه شی.3
را نام برده و تحلیل کند.در باکتریهاي مختلفمبارزه مانند درمان و پیشگیريانواع روش هاي .4

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------فاً نام ببرید)(لطسایر موارد
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
تکالیف داده شده انجام داشته باشد و نسبت بهحضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده بایددانشجو 

را داشته باشد براي مباحث آمادگی قبلی براساس سرفصل دروسبایددانشجویانهمچنین باشد. جدي 
.

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------استفاده ار اسالید و تهیه پاور پوینتببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50---مون پایان ترمزآنمرهدرصد---25---مون میان ترم آز
نمرهدرصد10رکت فعال در کالس شنمرهدرصد15جام تکالیف ان

----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

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

چاپی
 Jawetz Microbiology, Jawetz, melnick. Mc Grow-Hill, medical pub, latest

edition
اینترنتی

فارسی:منابع
چاپی

اینترنتی
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جدول هفتگی کلیات ارائه درس

استادموضوعتاریخجلسه

1

قه بندي و ساختمان سلولی  ، طبکلیات میکروبشناسی26/6/97
متابولیسم و رشد

دکتر میرکالنتري

عوامل فیزیکی شیمیایی بر میکروبی، اثر مواد آنتی 22/7/97
بیوتیکی ،عفونت هاي بیمارستانی

دکتر مسجدیان

دکتر مسجدیانمیکروکوکاسیه، استرپتوکوکاسیه39/7/97
دکتر میرکالنترينایسریاسیه، لیستریا،کورینه باکتریوم416/7/97
دکتر میرکالنتريانتروباکتریاسه523/7/97
دکتر میرکالنتريانتروباکتریاسه630/7/97

باکتریهاي گرم منفی غیر تخمیري ، سودوموناس ، 77/8/97
استیوباکتر

دکتر مسجدیان

8

دکتر میرکالنتريویبریوناسه ، کمپیلوباکتر ، هلیکوباکتر14/8/97

–بردتال -کوکوباسیل هاي گرم منفی ( بروسال 921/8/97
هموفیلوس)

دکتر میرکالنتري

دکتر میرکالنتريباسیل ها، کلستریدیوم ها1028/8/97
دکتر میرکالنتريمایکوباکتریوم ها، آکتینومیستال ها115/9/97
دکتر مسجدیاناسپیروکتالها1212/9/97
دکتر مسجدیانپالسماکالمیدیا، ریکتزیا، مایکو1319/9/97
دکتر مسجدیانکلیات ویروس شناسی1426/9/97
دکتر مسجدیانبیماریهاي ویروسی153/10/97
دکتر مسجدیانبیماریهاي ویروسی1610/10/97


