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 نظریواحد  1تعداد واحد:  پزشکی شناسی میکروب نام و کد درس: 

 ساعت( 17جلسه ) 8تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90مدت هر جلسه: 

 زمان : 

 تغذیهدانشجویان کارشناسی  :فراگیران ندارد پیش نیاز: 

 پزشکی شناسیباکتریدکتری تخصصی  -باشیساناز دهدکتر مشخصات استاد درس : 

 16الی  8, ساعت هادوشنبه ساعات حضور :

 sanazdehbashi@yahoo.com پست الکترونیکی : آدرس

 ها با تغذیهارتباط آنها و بینی، نحوه زندگی آنموجودات ذرهآشنایی دانشجویان با   کلی: هدف 

   های پزشکی از جمله تغذیه ضروری است.به عنوان اطالعات پایه برای کلیه رشته: شرح درس

سخنرانی و تدریس، پرسش و پاسخ، تشویق دانشجویان برای مشارکت در مباحث کالسی و یادگیری بیشتر،  فعالیت استاد: 

دانشجویان به همراه استفاده از نرم افزار کامتازیا و بارگذاری در سامانه  استفاده از تصاویر، و پاورپوینت جهت یادگیری بیشتر

 آموزشی سام

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در مباحث کالسی، انجام تکالیف های دانشجویان: وظایف و فعالیت

، نمره( 4) امتحان میان ترم , نمره(4)، امتحان کالسی از مباحث مختلف درس :) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

 نمره( 12)امتحان پایان ترم

 ویدیو پروژکتور، کامپیوتر، تخته وایت برد و ماژیک وایت برد :  امکانات آموزشی

 ، بارگذاری در سامانه آموزشی سامADOBE Connectافزار پاورپوینت، نرماستفاده از   روش آموزش:  

 :منابع

1- Jawetz E, Melnik J.L., Adelberg E.A., Brooks G.F., Butel J.S., Ornston L.N., Medical 

Microbiology. Latest edition.                                                                               
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 اهداف اختصاصی سرفصل مطالبعنوان    تاریخ ارائه جلسه

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

 شناسیمیکروبکلیات   1

، شناسی در مواد غذاییمیکروبتاریخچه 

  هابندی میکروبساختمان و طبقه

 تولید مثل، تکثیر، رشد

 شناسیمیکروبآشنایی با کلیات 

 هارشد و تکثیر میکروارگانیسم

های از بین بردن ها، راهبیوشیمی میکروارگانیسم  2

 ها در موادغذاییمیکروب

 هایها و راهآشنایی با بیوشیمی میکروارگانیسم

 سازیسترون

ر ها دها و مایکوتوکسینآشنایی با انواع کپک  3

 مواد غذایی 

ها و تولید آشنایی با چگونگی رشد کپک

 در مواد غذایی مایکوتوکسین

کننده مواد غذایی های آلودهآشنایی با باکتری  4

 منفی()گرم

منفی های گرمتکثیر و رشد باکترییادگیری 

 کننده مواد غذاییآلوده

کننده مواد غذایی های آلودهآشنایی با باکتری  5

 مثبت()گرم

مثبت های گرمتکثیر و رشد باکترییادگیری 

 کننده مواد غذاییآلوده

کننده مواد غذایی های آلودهآشنایی با باکتری  6

 های اسپورزا()باکتری

-های اسپورزا آلودهتکثیر و رشد باکترییادگیری 

 کننده مواد غذایی

 کننده موادهای آلودهتکثیر و رشد انگلیادگیری  ها در مواد غذاییآشنایی با انواع انگل  7

 غذایی
کننده های آلودهتکثیر و رشد ویروسیادگیری  ها در مواد غذاییآشنایی با انواع ویروس  8

 مواد غذایی

  امتحان پایان ترم  9


