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 اهداف جلسات  موضوع  جلسه

 اول
تعيين  اط اطمينان از داشتن پيشنيازها، جايابي،برقراری ارتب تبيين انتظارات  _ارزشيابي آغازين   _معارفه

 اهداف 

 تری هااكو طبقه بندی ب ساختمان سلول باكتری درباره ساختمان و طبقه بندی باكتری هاكليات  م دو

 باكتری و مرگ  بر رشد مؤثر عوامل او مرگ ميکروارگانيسم ه رشد سوم 

 مچهار
، آشنائي با گروه های مختلف آنتي بيوتيک ها و مکانيسم اثر آنها مواد ضد ميکروبي

 ضد عفوني كردن و استريليزاسيون 

  پنجم
، يافته های باليني، تشخيص آزمايشگاهي،  ژیآشنائي با اپيدميولو استرپتوكوكوس ها و پنوموكوک استافيلوكوكوس ها، 

 درمان و پيشگيری 

 شمش
آشنائي با اپيدميولوژی، يافته های باليني، تشخيص آزمايشگاهي،   گنوكوک و مننگوكوک، باسيل ديفتری 

 درمان و پيشگيری 

 تمهف
خيص آزمايشگاهي،  تشآشنائي با اپيدميولوژی، يافته های باليني،  كلستريديوم ها، باسيل سياه زخم، سل و جذام 

 درمان و پيشگيری 

 - ارزشيابي تکويني  شتم ه

 همن
آشنائي با اپيدميولوژی، يافته های باليني، تشخيص آزمايشگاهي،   هموفيلوس، بروسل  ،باسيل های گرم منفي روده ای

 درمان و پيشگيری 

 دهم
شخيص آزمايشگاهي،  ت آشنائي با اپيدميولوژی، يافته های باليني، پاستورل  ،ويبريو، سودوموناس

 درمان و پيشگيری 

 يازدهم
آشنائي با اپيدميولوژی، يافته های باليني، تشخيص آزمايشگاهي،   اسپيروكت ها، كلميديا، ريکتزيا و مايکوپلسما

 درمان و پيشگيری 

 ساختمان و خصوصيات ويروس آشنائي با  كلياتي درباره ساختمان و خصوصيات ويروس ها  دوازدهم 

 روش های تشخيص ويروس ها آشنائي با  های تشخيصي بيماری های ويروسي شور سيزدهم

 چهاردهم
آشنائي با ويروس های ايجاد كننده بيماری های ويروسي دستگاه   بيماری های ويروسي دستگاه تنفس و راه انتقال آن ها

 تنفس و راه انتقال آن ها 

 پانزدهم 
ا ويروس های ايجاد كننده بيماری های ويروسي دستگاه  ب آشنائي بيماری های ويروسي دستگاه گوارش و كبد

 دستگاه گوارش و كبد و راه انتقال آن ها

 شانزدهم 
آشنائي با ويروس های ايجاد كننده بيماری های ويروسي دستگاه   بيماری های ويروسي دستگاه عصبي 

 عصبي و راه انتقال آن ها

 منتقله بوسيله حشرات ئي با بيماری های ويروسي ناآش بيماری های ويروسي منتقله بوسيله حشرات  هفدهم 

 تشخيص پيشرفت تحصيلي فراگيران  ارزشيابي تراكمي  هجدهم

 

 

 

 

 



 

تدريس   جامع طراحي   

(Course Plan) 
 

       3 ترم بهداشت عمومیدانشجویان رشته     يادگيرنده: گروه         ( نظری   -)باکتری شناسی و ویروس شناسی 2ميکروب شناسي  :عنوان درس

 - پيشنياز:              واحد 2  واحد: تعداد           محمدزاده عليرضا دکتر :استاد نام             401-400 اول  :نيمسال

 

سير تکاملي، راه های انتقال، بيماريزايي، اصول تشخيص آزمايشگاهي، پيشگيری، كنترل و طبقههه ،  انتشار،  اهميتآشنائي با      :هدف كلي درس

 ها و ويروس هاری بندی باكت

 :هداف ويژه ا
 زایی را شرح دهد.   بيماری و باکتری حيات آنها در اهميت و سلولی داخلی، پوشش های ارگان پروتوپالسم، باکتریایی، سلول ساختمان -1

 ميكروبی آشنایی داشته باشد. ضد هر یک از مواد ویژگی و استفاده نحوة ميكروبی، ضد مواد با -2

 ها، مكانيسم اثر  و راه های مقاومت به آن ها را شرح دهد.  تيکگروه های مختلف آنتی بيو -3

  و گتترم منفتتی با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، یافته های بالينی، تشخيص آزمایشگاهی، درمان و پيشگيری کوکسی های گرم مثبتتت -4

 آشنایی داشته باشد.

  و گتترم منفتتی  هتتای گتترم مثبتتت  باسيلاهی، درمان و پيشگيری  یشگبا ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، یافته های بالينی، تشخيص آزما -5

 آشنایی داشته باشد.

 آشنایی داشته باشد.  باکتری های مارپيچیدرمان  و    با ساختمان، پاتوژنز، اپيدميولوژی، یافته های بالينی، تشخيص آزمایشگاهی -6

 ساختمان ویروس ها و خصوصيات ویروس ها را شرح دهد. -7

 ماری های ویروسی آشنایی داشته باشد.يصی بيبا روش های تشخ -8

 با بيماری های ویروسی دستگاه تنفسی و گوارشی آشنایی داشته باشد. -9

 با بيماری های ویروسی کبدی و دستگاه عصبی آشنایی داشته باشد. -10

 با بيماری های ویروسی منتقله توسط حشرات آشنایی داشته باشد. -11

 پيش سازمان دهنده الگوی تدريس:                   هیبحث گروسخنرانی، پرسش و پاسخ و  روش تدريس:  

 وظايف و تکاليف دانشجو:
 ت درس حضور یابند.ایستی به طور مرتب و منظم در جلسادانشجویان ب -1

 .با آمادگی قبلی در مباحث درس مشارکت داشته باشند -2

 .شرکت دانشجو در امتحان های ميان ترم و پایان ترم الزامی است -3

 .داشته باشنده درس قبلی در کالس حضور یافته و برای پرسش درسی آمادگی  در هر جلسه  با مطالع  ان بایددانشجوی -4

  : وش ارزشيابي دانشجور
 

 نمره از بيست فعاليت  رديف 

 1 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 1 سامانه نويدن های كلسي در آزمو 2

 1 های مجازی حضور در كلس 3

 2 ميان ترم  امتحان 4

 15 امتحان پايان ترم  5

 منابع و مؤاخذ جهت مطالعه بيشتر:

1. Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller., Medical Microbiology; MOSBY ElSEVIER, 

last edition 

2. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 24th Edition , McGraw-hill, medical publication; 

last edition 


