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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشکده پزشکی

 9318-9311سال دوم نیمسال درس م طرحفر

 میکروبیولوژی)باکتری شناسی و ویروس شناسی( ام درس::ن

 5.1 و عملی9.1 نظرینوع واحد:   2 تعداد واحد: 

 :  کاردانی بهداشت خانوادهمقطع و رشته تحصیلی: 

  میان ترم:تاریخ امتحان 

 :تاریخ امتحان پایان 

                                                     دکتر سسید اکبر طبیبیانمدرس : 

 دانشکده پزشکیمکان کالس :  

 سه شنبه  روز کالس :

 ساعات حضور در دفتر:

 یکشنبه,سه شنبه , چهارشنبه 

 
 

آشنایی با اهمیت انتشار,سیر تکاملی, راه های انتقال ,بیماریزایی ,راه های تشخیص آزمایشگاهی,پیشگیری ,کنترل و طبقه بندی باکتری  هدف کلی:

 ها و ویروس ها 

 
 

   اهداف اختصاصی:

بیان شده  پزشکی و ویروس شناسی  یان شناخت و آشنایی کافی و مناسب  از  موارد مختلف باکتری شناسیدانشجو انتظار می رود در پایان دوره

  . شرح دهند تعریف و یا  و آن ها را  داشته باشند رادر زیر 

 حیطه شناختی

 .     جایگاه میکروب ها در طبیعت,نحوه نامگذاری و طبقه بندی آن ها,تفاوت سلول یوکاریوت و پروکاریوتشناخت -9

  .ژنتیکی در میکروارگانیسم ها رشدو تبادالتآشنایی با ساختار تشریحی,بیوشیمیایی,خصوصیات متابولیسمی,فیزیولوژی -2

شناخت مکانیسم اثر و تاثیر انواع مواد ضد میکروبی)آنتی بیوتیک ها و....(,موادشیمیایی و عوامل فیزیکی بر روی میکروارگانیسم ها  و -3

 مکانیسم های مقاومت داروئی 

 انتقال عفونت و پایداری پاتوژن ها در بدن. عفونت های بیمارستانی,مکانیسم های بیماریزایی میکروب ها ,روش -4

 پاتوژن انسانی.  و ویروس های آشنایی با تقسم بندی خانواده ها و جنس های مختلف باکتری ها-1

 شناخت مهمترین شاخص های بیماریزایی و مکانیسم های ایجاد عفونت توسط باکتری ها .-6

 آشنایی با راه های کنترل عفونت  -7

 آگاهی از عفونت های مهم و شایع ویروسی و باکتریال اندام ها و دستگاه های مختلف بدن انسان -95

 
 

 استاد: چگونگی فعالیت

 حضور و غیاب ,پرسش و پاسخ و راهنمایی دانشجو  

 

 شیوه تدریس:

 سخنرانی, پرش و پاسخ 

  وسایل کمک آموزشی: 

 ویدئو پروژکتور  وایت برد

 
 

 دانشجو: چگونگی فعالیت

 حضور به هنگام و منظم در کالس,  تمرکز در امر آموزش و پاسخ به پرسش های مطرح شده .

 



 تکالیف دانشجو:

 آزمون های تعیین شده.شرکت در مشارکت فعال در کالس و  

 نحوه ارزیابی دانشجو:

 آزمون های کتبی بین ترم و پایان ترم 

 )توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد(. جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 باکتری ها  و شیمیایی طبقه بندی میکروارگانیسم ها ,ساختمان تشریحی 26/6/18

 تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر روی میکروارگانیسم هافیزیولوژی رشد و  2/7/18

 (نسبت  به آن ها  مت باکتری هاوم مفاکا نیسمآنتی بیوتیک ها)مکانیسم عمل و ,ژنتیک میکروارگانیسم ها  1/7/18

انی و غیر بیمارستانی مکانیسم بیماریزایی  باکتری ها و ایجاد عفونت های بیمارست 96/7/18  

کوکسی های گرم منفی و  کوکسی های گرم مثب 23/7/18  

باسیل سیاه زخم و باسل سرئوس ( ,باسیل دیفتری)باسیلوس ها  35/7/18  

ل رسمیعطیت 7/8/18  

   سالمونال,شیگال و یرسینیا ,اشیا رباکتریاسه)اشرشیا,پروتئوس ,آنتروباکتر,کلبسیال, سوآنتر 94/8/18

, مایکوباکتریوم لپرهو مایکوباکتریوم توبرکوبوزیس 29/8/18  

(کلستریدیوم تتانی,بوتولینوم,پرفرینجنس و دیفیسیل باسیل های بیهوازی) 28/8/18  

1/1/18 
ترپونما,بورلیا,بوردتال و لژیونال , بروسال,هموفیلوس,کالمیدیا و مایکوپالسما  

آن هاکلیاتی در باره ویروس ها , ساختمان و خصوصیات  92/1/18  

پیشگیری و واکسیناسیون بر علیه بیماری های ویروسیها و راه های انتقال  و تشخیص ویروس  91/1/18  

 بیماری های ویروسی دستگاه تنفس و پوست 26/1/18

 و عصبی یماری های ویروسی دستگاه گوارشب 3/95/18

 بیماری های ویروسی منتقله از راه  خون و توسط حشرات 95/95/18
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  میکروبشناسی جاوتز, آخرین انتشار  :منابع درسی

 

 

 


