
        

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

 

 تئوریواحد 3تعداد واحد:  پزشکی شناسی باکتری نام و کد درس: 

 ساعت( 34جلسه ) 25 تعداد جلسات: 

 
 )آنالین هر سه شنبه( 90-60، دقیقه )آفالین( 60-30: مدت هر جلسه

  زمان : 

 علوم آزمایشگاهی دانشجویان کارشناسی پیوسته  :فراگیران عمومی شناسی میکروب  پیش نیاز: 

 ) دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی( سپیده حسن زادهدکتر مشخصات استاد درس : 

 15.30-7.30ساعت  چهارشنبه-شنبه  ساعات حضور :

 ، اييبيوشيمي صفات كشت رشد، خصوصيات ، متابوليسم و فيزيولوژي ، ساختمان و مرفولوژي بندي، طبقه اهميت، و تاريخچه  کلی: هدف 

 و درمان ، كنترل و پيشگيري آزمايشگاهي، تشخيص مصونيت، اپيدميولوژي، باليني، عالئم پاتوژنز، بيماريزايي، فاكتورهاي ، ژنيك آنتي خصوصيات
 باكتريها دارويي مقاومت

  شرح درس: 

 كالس در دانشجويان مشاركت با استاد توسط منابع روي از نياز مورد مطالب تدريس. 
 باليني ارزش با باكتريايي مختلف جنسهاي و ها خانواده با آشنايي. 

 استاد:  تیفعال

 و  لميف ر،يصاواستفاده از ت شتر،يب يريادگيو  يمشاركت در مباحث كالس يبرا انيدانشجو قيتشو ن،يو آنال نيبه شکل آفال سيو تدر يسخنران
 زييو كو فيتکل يو بارگذار انيدانشجو شتريب يريادگيجهت  شنيميان

 محترم( دیبه اسات یشنهادیکالس : )پ نیقوان

 رديگ يصورت م ابيبوده و در هر جلسه حضور و غ ياجبار  نيآنال يدر كالس ها ابيحضور و غ. 

 گردد يطبق برنامه برگزار م نيآنال يخواهد شد و كالس ها يرأس ساعت مقرر بارگذار نيآفال يكالس ها يتمام  

 يابيارزش نديموجب اختصاص نمره صفر و عدم محاسبه نمره در فرآ بيآزمون به ترت يبرگزار يموجه در روزها بتيموجه و غ ريغ بتيغ 
 گردد. يدانشجو م

 گردد. ياعالم م يدرس در جلسه اول درس نيو قوان استهايس نطوريسرفصل مطالب و مراجع مورد استفاده و هم 

 : انیدانشجو یهاتیو فعال فیوظا
 ليمحتوا در صورت تما هيو ته فيانجام تکال ،يو مشاركت در مباحث كالس نيآنال يفعال در كالس ها شركت

 محترم( دیبه اسات یشنهادی(: )پتمینمره هر آ زانیم نییبا تع) یابیارزش وهیش

 فيترم، ارائه محتوا از مباحث مختلف درس، انجام تکال انيترم، امتحان پا انيم امتحان 

 نمره  8 :انترميم امتحان 

 نمره 8 :انترميپا امتحان 

  نمره 4: نيو پاسخ ها جلسات آنال پرسششركت در 

 نمره  0.25در سام  فيتکل هر 

 Adobe connectنرم افزارهای تولید محتوا، سامانه آموزش مجازی،  :  امکانات آموزشی

سامانه آموزش مجازی و برگزاری کالس های آنالین با استفاده از نرم افزار توسط استاد با استفاده از  محتوا ارائه روش آموزش:  

Adobe connect در جلسات آنالین  همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویان 

 Medical Microbiology, Murray (Latest edition) .1  منابع:

2. Medical Microbiology, Jawetz (Latest edition) 

3. Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology (Latest edition) 



 عنوان سرفصل مطالب تاریخ ارائه موضوع
 اهداف اختصاصی

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

 2و1

 

 

 مرور مباحث ميکروب عمومي

 .كلياتي از ساختمان باكتريها را توضيح دهد 

 .مکانيسم بيماريزايي باكتريها را شرح دهد 

 .دسته بندي مواد ضدميکروبي را توضيح دهد  

 4و3

 

 استافيلوكوكاسه

 ها را شرح تفاوت استافيلوكوكها از ميکروكوک
 دهد.

 ها را توضيح دهد.هاي استافيلوكوکويژگي 

 هاي استافيلوكوكي را توضيح دهد.بيماري 

 هاي استافيلوكوكي را توضيح اصول درمان بيماري
 دهد.

 

 6و5

 

 استرپتوكوكاسه

 هاي كلي استرپتوكوكها را توضيح دهد.ويژگي 

 بندي كند.استرپتوكوكها را بتواند گروه 

 بندي استرپتوكوكها را شرح دهد.طبقه 

 ها را توضيحها از استرپتوكوکتفاوت پنوموكوک 
 دهد.

 هاي استرپتوكوكاسه را شرح دهد.بيماري  

 8و7

 

 
باكتريوم، ليستريا و كورينه

 اريزيپلوتريکس

 ها را شرح دهد.اي اين جنسهاي گونهويژگي 

 ها را توضيح دهد.زايي گونهبيماري 

 ها را بداند.اصول تشخيص و درمان اين گونه 

 

 10و9

 

 هاها و كلستريديومباسيلوس

 ها را بداند.ها و كلستريديومهاي باسيلوسگونه 

 ا هها و كلستريديومزايي باسيلوساهميت بيماري
 را بداند.

 د.ها جدا كنها را از كلستريديومبتواند باسيلوس 

 ا ههاي باسيلوساصول تشخيص و درمان بيماري
 ها را شرح دهد .و كلستريديوم

 

 

 12و11
 انتروباكترياسه 

 هاي انتروباكترياسه را توضيح دهد.ويژگي 

 هاي انتروباكترياسه را بداند.جنس 



 
 انتروباكترياسه را بداند.زايي بيماري 

 هاي انتروباكترياسه را بداند.اصول درمان بيماري 

 14و13
 

 سودوموناسه و لژيونالسه

 هاي موجود در سودوموناسه را بداند.جنس 

 هاي موجود در سودوموناسه را شرح اهميت گونه

 دهد.

 هاي بيمارستاني را در ارتباط با ارتباط عفونت
  و لژيونالسه را شرح دهد. هاي سودوموناسهگونه

 16و15
 

 هامايکوباكتريوم

 ها را توضيح دهد.انواع گونه 

 ها را بداند.بندي آنگروه 

 هاي مايکوباكتريايي را شرح دهد.بيماري 

 هاي اصول تشخيص و درمان بيماري
 مايکوباكتريايي را توضيح دهد.

 

17 

 

 يسرياسهان

 هاي نيسرياسه را بداندويژگي 

 هاي نيسرياسه را بيان كند.گونه 

 هاي نيسرياسه را بداند.تشخيص گونه 

 هاي زايي و اصول تشخيصي بيماريبيماري

 نيسرياسه را شرح دهد.
 

 (پانزدهم) مباحث تدريس شده تا انتهاي جلسه  امتحان ميان ترم  18

19 

 

 بروسال

 هاي بروسال، هموفيلوس و بوردتال را شرح گونه
 دهد.

 هاي بروسال، هموفيلوس و هاي گونهويژگي
 بوردتال را شرح دهد.

 هاي گونه بروسال اصول تشخيص بيماري
 هموفيلوس و بوردتال را بداند.

 

20  
ويبريو، آئروموناس، پلزيوموناس، 

 كمپيلوباكتر و هليکوباكتر

 ها را بداند.هاي موجود در اين جنسگونه 

 بداند.ها از هم را نحوه تفکيك اين گونه 

 ها را شرح دهد.هاي اين گونهبيماري 

 ها هاي اين گونهاصول تشخيص و درمان بيماري

 را شرح دهد .

 يرا(ها )بورليا، ترپونما و لپتوسپاسپيروكت  21

 ها را شرح دهد.هاي اسپيروكتويژگي 

 هاي اين گونه را بداند.جنس 

 هاي جنس را بشناسد.گونه 

 اي اين گروه گونهزايي و اصول تشخيص بيماري
 ميکروبي را بداند.



 

 

 كالميديا  22

 هاي كالميديا را بداند.ويژگي 

 هاي كالميديا را بداند.گونه 

 هاي كالميديا را اصول تشخيص و درمان بيماري
 بداند.

 ريکتزيا  23

 هاي ريکتزيا را بداند.گونه 

 ها را بداند.هاي آنويژگي 

 ح را شر هازايي و اصول تشخيص ريکتزيابيماري
 دهد.

 مايکوپالسما و باكتري هاي بي هوازي  24

 هاي مايکوپالسمايي را بداندگونه 

 هاي مايکوپالسمايي را بداند.هاي گونهويژگي 

 ا ها رزايي و اصول تشخيص مايکوپالسمابيماري
 بداند.

 پس از ميان ترم(آنالين  كالس آنالين )رفع اشکال مباحث  25


