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واحدي)3ساعتی براي یک درس2جلسه ي 28(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
دکتراي پزشکیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

واحد3:تعداد واحدمیکروب شناسینام درس: 
-یش نیاز:پنظريد:نوع واح

پزشکیدانشکده مکان برگزاري:8- 12:ساعتدوشنبه:روززمان برگزاري کالس:
ایراجیاندکتر مسئول درس:45تعداد دانشجویان:

دکتر ایراجیان، دکتر امیر مظفري، دکتر طالبی، دکتر رضوي، دکتر درباندرسین (به ترتیب حروف الفبا):م
دکتر مسجدیاندکترمیرکالنتري

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
انتظار می رود .درس میکروب شناسی پزشکی در ترم چهارم به دانشجویان رشته پزشکی ارائه می شود

در پایان دوره آموزشی درس میکروب شناسی پزشـکی دانشـجویان در بخـش عمـومی و کلیـات، بـا      
تاریخچه ساختار، فیزیولوژي، متابولیسم و ژنتیک باکتریها و در بخـش اختصاصـی بـا باکتریهـاي مهـم      
بیماریزا آشنا شوند و در مورد هر باکتري، مشخصات ظاهري و نیازهاي رشد، بیماریزایی، عالیم کلینیکی 

.بیماریها، اپیدمیولوژي، روشهاي تشخیصی، درمان، کنترل و پیشگیري را بیاموزد

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

ساختمان سلولی و سم ها، میکروارگانیاین درس به منظور آشنایی دانشجویان در زمینه ساختمان 
استقرار در فیزیولوژي، متابولیسم و بیوسنتز باکتریها طراحی شده و دانشجو باید نحوه انتشار و راههاي

.آنها را فراگیردبدن ، طریقه بیماریزایی و راههاي پیشگیري و درمان

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
دانشجو قادر خواهد بود:در پایان این درس 

:در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود

اصول بیولوژي میکروبها، مقدمه، تاریخچه و طبقه بندي باکتریها را بیاموزد و انواع .1
.میکروسکوپ ها و روش هاي مطالعه باکتریها را فرا گیرد

.بقه بندي باکتریها را بیاموزدساختارهاي سلولی باکتریهاي گرم مثبت و گرم منفی و روش هاي ط. 2

.مفهوم رشد میکروبی، منحنی رشد باکتریها و مراحل مختلف رشد باکتري را فراگیرد.3

.نیازمندیهاي رشد باکتریها و عوامل محیطی موثر بر باکتریها را فرا گیرد.4
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.بولیسمی را بیاموزدمتابولیسم باکتریها، مسیرهاي جذب و مصرف مواد و انواع چرخه هاي متا. 5

با ساختار ژنومی باکتریها، مکانیسم تبادالت ژنتیکی، انواع جهش ها و مکانیسم هاي ایجاد آنها . 6
.آشنا شود

مکانیسم بیماریزایی، مراحل ایجاد عفونت، فاکتورهاي ویروالنس باکتریها، انواع توکسین هاي . 7
.آنها را بیاموزدباکتریایی (اگزوتوکسین، اندوتوکسین) و خصوصیات

داروهاي ضد میکروبی( آنتی بیوتیک ها)، مکانیسم اثر آنها، طبقه بندي و نامگذاري و مکانیسم .8
.هاي مقاومت آنتی بیوتیکی را فراگیرد

.و اهمیت آنها را بیاموزدتنوع فلور میکروبی بدن.9

دیوم را بشناسند و گونه هاي مهم باسیلهاي گرم مثبت اسپوردار مثل باسیلوس ها و کلستری. 10
.بیماریزا، مسیرهاي انتقال بیماري، عالیم کلینیکی و درمان آنتی بیوتیکی آنها را فرا گیرد

باکتریهاي میله اي گرم مثبت و بدون اسپور شامل لیستریا، کورینه باکتریوم و .11
.اریزوپیلوتریکس را بشناسد و بیماریهاي آنها را فرا گیرد

و کاتاالز منفی مثل استرپتوکوکوس کوکسی هاي گرم مثبت کاتاالز مثبت مثل استافیلوکوس.12
را یاد بگیرد و انواع گونه هاي مهم بیماریزا، روند بیماریزایی، درمان، اپیدمیولوژي و مقاومت 

.آنتی بیوتیکی را فرا گیرد

یاسه شامل اشرشیا کلی، کلبسیال، انواع باکتریهاي گرم منفی روده اي در خانواده انتروباکتر. 13
انتروباکتر، شیگال، سالمونال، پروتئوس را شناسایی کند و در مورد هر کدام فاکتورهاي 

.بیماریزایی، بیماریهاي کلینیکی، مسیر انتقال و درمان را بیاموزد

اهمیت سودوموناس در عفونت هاي فرصت طلب و بخصوص سوختگی را بیاموزد و همچنین با . 14
.سینتوباکتر و باکتریهاي گرم منفی ناشایع آشنا شودآ

با باسیل هاي خمیده گرم منفی شامل ویبریو کلرا، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر آشنا شوند و . 15
.بیماریهاي ایجاد شده، همچنین مسیر انتقال و درمان هر کدام از این باکتریها را فرا گیرد

ثل هموفیلوس، بوردتال، بروسال و فرانسیسال در بیماریها را نقش کوکوباسیل هاي گرم منفی م. 16
یاد بگیرد و بعالوه مسیر انتقال این باکتري ها، مکان درگیر در بیماریها، یافته هاي کلینیکی، 

.درمان و پیشگیري را بیاموزد
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ا را با بیماریهاي ناشی از یرسینیا و پاستورال آشنا شوند و روشهاي تشخیصی و درمان آنه. 17
.بیاموزد

خصوصیات ظاهري و فاکتورهاي مهم بیماریزایی نیسریا گنوره و نیسریا مننژیتیدیس را. 18
بیاموزد و همچنین با یافته هاي کلینیکی و انواع بیماریهاي، مسیر انتقال، درمان و پیشگیري 

.آنها آشنا شود

بیماریها، روشهاي تشخیصی و درمانی لژیونال، بارتونال و باکتریهاي بیماریزاي گرم منفی . 19
.را بیاموزدمتفرقه

مایکوباکتریوم ها و اهمیت آنها در ایجاد بیماري سل و جذام، روشهاي تشخیصی، یافته هاي . 20
.کلینیکی، درمان آنتی بیوتیکی و تشخیص آزمایشگاهی را فرا گیرد

اکتریهاي گرم مثبت رشته اي مانند اکتینومیست ها و اهمیت بیماریزایی آنها و روشهاي ب. 21
.تشخیصی و درمانی آنها را یاد بگیرد

با باکتریهاي مارپیچی شکل و اسپیروکت شامل ترپونما، بورلیا و لپتوسپیرا آشنا شوند و در . 22
و ژي، روشهاي تشخیص آزمایشگاهیمورد هر کدام بیماریزایی، یافته هاي کلینیکی، اپیدمیولو

.درمان را بیاموزد

باکتریهاي فاقد دیواره سلولی مثل مایکوپالسماها و اهمیت بیماریزایی آنها و .23
.روشهاي تشخیصی و درمانی آنها را یاد بگیرد

، یافته هاي آزمایشگاهی،بیماریهاي ناشی از ریکتزیاها و ارلیشیا، همچنین مسیر انتقال آنها. 24
.اپیدمیولوژي و درمان آنها را بیاموزد

باکتري کالمیدیا، انواع بیماریها و یافته هاي کلینیکی، روشهاي ساختار دیواره سلولی. 25
.تشخیص آزمایشگاهی، اپیدمیولوژي، درمان و پیشگیري از عفونت ها را بیاموزد

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخنامه ریزي شدهسخنرانی برسخنرانی

)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:
و نسبت به تکالیف داده شده دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد 

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
می باشد.دروس

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

(از نمره کل):د نمرهدرصنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمنمرهدرصد25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-حصحیجور کردنیايچندگزینههپاسخ کوتاتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

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

Ed.thMedical Microbiology. 2016. P. Murray. 8

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطنام درسهجلس

دکتر امیر مظفريساختمان تشریحی باکتریها-مقدمات  1
دکتر امیر مظفريساختمان تشریحی باکتریها2
دکتر ایراجیانمتابولیسم و رشدباکتریها3
دکتر ایراجیانمتابولیسم و رشدباکتریها4
دکتر رضويژنتیک میکرو ارگانیسم ها5
دکتر رضوينیسم هاژنتیک میکرو ارگا6
دکتر دربانترکیبات ضد میکروبی- کنترل میکرو ارگانیسم ها7
دکتر دربانترکیبات ضد میکروبی8
دکتر ایراجیانباکتریهاطبقه بندي–روش تشخیص –پاتوژنز 9

دکتر طالبیکوکسی  گرم مثبت(استافیلوکوك)10
طالبیدکترپنوموکوك)-کوکسی  گرم مثبت(استرپتوکوك11
دکتر رضويموراکسال)- کوکسی  گرم منفی(نایسریا12
دکتر ایراجیانامتحان میان ترم–آنتروباکتریاسه 13
دکتر ایراجیانآنتروباکتریاسه14
دکتر طالبیویبریوناسه15
دکترمسجدیاناسپیریلیوم–هلیکو باکتر –کمپلیوباکتر 16
کتر امیر مظفريدیرسینیا- پاستورالسه ( هموفیلوس)17
دکتر مسجدیانفرانسیسال- بروسال18
دکتر امیر مظفريلژیونال-بوردتال19
دکتر رضوياسینتوباکترو...-بورخولدریا-سودوموناس20
دکتر ایراجیانلیستریا )- باسیل هاي گرم مثبت بدون اسبور(کورینه21
دکتر مسجدیانباسیل هاي گرم مثبت بدون اسبور 22
دکتر مسجدیانباسیل هاي گرم منفی بی هوازي–اسیلوس ب23
دکتر مسجدیانکلستریدیوم24
دکتر دربانمایکوباکتریوم25
دکتر امیر مظفرياسپیروکت ها26
دکتر امیر مظفريمایکوپالسما- پارازیت هاي اجباري27
دکتر امیر مظفريمایکوپالسما- پارازیت هاي اجباري28


