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 97-98ًیوسبل دٍم        2داًطجَیبى رضتِ پرستبری ترم  گروه یادگیرنده:هیکرٍة ضٌبسی )تئَری(            عنوان درس:

 ٍاحذ 6تعداد واحد:                            64-66ضٌبِ روز برگساری کالس:     دکتر جالل هرداًِ                      نام استاد:

 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

 برقراری ارتببط، اطویٌبى از داضتي پیطٌیبزّب، جبیببی تعییي اّذاف هعبرفِ، ارضیببی آغبزیي، تبییي اًتظبرات اٍل

 ّب بٌذی ببکتری سبختوبى سلَل ببکتری ٍ طبقِ ّب تبریخچِ، سبختوبى ٍ طبقِ بٌذی ببکتری دٍم

 بّ رضذ ٍ هرگ هیکرٍارگبًیسن- سَم

 هَاد ضذهیکرٍبی-

 عَاهل هَثر بر رضذ ٍ هرگ ببکتری-

ّب، هکبًیسن اثر آًْب، ضذعفًَی  ّبی هختلف آًتی بیَتیک آضٌبیی بب گرٍُ-

 کردى ٍ استریلیساسیَى

ّب،   ّبی گرم هثبت بیوبریسا )استبفیلَکَک کَکسی چْبرم

 ّب( ّب، اًترٍکَک استرپتَکَک

ّبی ببلیٌی،  هیَلَشی، یبفتِضٌبسی، اپیذ آضٌبیی بب خصَصیبت هیکرٍة

 ّبی گرم هثبت تطخیص آزهبیطگبّی، درهبى، پیطگیری ٍ کٌترل کَکسی

ّب،  ّب،  کلستریذیَم ّبی گرم هثبت بیوبریسا )ببسیلَض ببسیل پٌجن

ّبی  ّب(، ببکتری ّب، کَریٌِ ببکتریَم لیستریب، الکتَببسیلَض

 اسیذفبست

ّبی ببلیٌی،  لَشی، یبفتِضٌبسی، اپیذهیَ آضٌبیی بب خصَصیبت هیکرٍة

ّبی گرم هثبت ٍ  تطخیص آزهبیطگبّی، درهبى، پیطگیری ٍ کٌترل ببسیل

 ّبی اسیذفبست ببکتری

ّبی گرم هٌفی بیوبریسا )گٌَکَک،  ّب ٍ ببسیل کَکسی ضطن

ّب، لیستریب،  هٌٌگَکَک، اًترٍببکتریبسیِ، غیرتخویرکٌٌذُ

 پالسوبّبّب(، هبیکَ ّب، کَریٌِ ببکتریَم الکتَببسیلَض

ّبی ببلیٌی،  ضٌبسی، اپیذهیَلَشی، یبفتِ آضٌبیی بب خصَصیبت هیکرٍة

ّبی  ّب ٍ ببسیل تطخیص آزهبیطگبّی، درهبى، پیطگیری ٍ کٌترل کَکسی

 گرم هٌفی بیوبریسا ٍ هبیکَپالسوبّب

 ّب بٌذی ٍیرٍض کلیبتی درببرُ سبختوبى، خصَصیبت ٍ طبقِ- ّفتن

دار، تطخیص،  DNA ّبی ّبی ًبضی از ٍیرٍض بیوبری-

 درهبى، پیطگیری ٍ کٌترل آًْب

 ّب بٌذی ٍیرٍض آضٌبیی بب سبختوبى، خصَصیبت ٍ طبقِ-

دار، تطخیص، درهبى،  DNAّبی  ّبی ًبضی از ٍیرٍض آضٌبیی بب بیوبری-

 پیطگیری ٍ کٌترل آًْب

دار، تطخیص،  RNAّبی  ّبی ًبضی از ٍیرٍض بیوبری- ّطتن

 بدرهبى، پیطگیری ٍ کٌترل آًْ

 

دار، تطخیص، درهبى،  RNAّبی  ّبی ًبضی از ٍیرٍض آضٌبیی بب بیوبری-

 پیطگیری ٍ کٌترل آًْب

 

 تطخیص پیطرفت تحصیلی فراگراى- ارزضیببی تراکوی- ًْن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 97-98ًیوسبل دٍم                 2داًطجَیبى رضتِ پرستبری ترم   گروه یادگیرنده:)تئَری(            پسضکی ضٌبسی هیکرٍة عنوان درس:

 -پیشنیاز:            ٍاحذ                                            6 تعداد واحد:            دکتر جالل هرداًِ                      نام استاد:

 

بٌذی ببکتری ّب ٍ  َل تطخیص آزهبیطگبّی، پیطگیری، کٌترل ٍ طبقِآضٌبیی بب اّویت، اًتطبر، سیرتکبهلی، راّْبی اًتقبل، بیوبریسایی، اص هدف کلی درس:

 ٍیرٍض ّب.  

 ّبی داخلی، پَضص سلَلی، ٍ اّویت آًْب در حیبت ببکتری ٍ بیوبریسایی را ضرح دّذ. سبختوبى سلَل ببکتریبیی، پرٍتَپالسن، ارگبى-6

 ی آضٌبیی داضتِ ببضذ.بب هَاد ضذهیکرٍبی، ًحَُ استفبدُ ٍ ٍیصگی ّر یک از هَاد ضذهیکرٍب-2

 ّب ًسبت بِ آًْب را ضرح دّذ. ّب، هکبًیسن اثر ٍ راّْبی هقبٍهت ببکتری بیَتیک ّبی هختلف آًتی گرٍُ-3

ّبی گرم هثبت ٍ گرم هٌفی آضٌبیی داضتِ  ّبی ببلیٌی، تطخیص آزهبیطگبّی، درهبى، پیطگیری ٍ کٌترل کَکسیپبتَشًس، اپیذهیَلَشی، یبفتِ ،بب سبختوبى-4

 بضذ.ب

 ّبی گرم هثبت ٍ گرم هٌفی آضٌبیی داضتِ ببضذ. ّبی ببلیٌی، تطخیص آزهبیطگبّی، درهبى، پیطگیری ٍ کٌترل ببسیل پبتَشًس، اپیذیویَلَشی، یبفتِ ،بب سبختوبى-5

 هبرپیچی آضٌبیی داضتِ ببضذ. ّبی ّبی ببلیٌی، تطخیص آزهبیطگبّی، درهبى، پیطگیری ٍ کٌترل ببکتری پبتَشًس، اپیذهیَلَشی، یبفتِ ،بب سبختوبى -6

 ّبی اسیذ فبست آضٌبیی داضتِ ببضذ. ّبی ببلیٌی، تطخیص آزهبیطگبّی، درهبى، پیطگیری ٍ کٌترل ببسیل پبتَشًس، اپیذهیَلَشی، یبفتِ ،بب سبختوبى -7

 ّب را ضرح دّیذ. ّب ٍ خصَصیبت ٍیرٍض سبختوبى ٍیرٍض-8

 یی داضتِ ببضذ.ّبی ٍیرٍسی آضٌب ّبی تطخیصی بیوبری بب رٍش-9

 دار آضٌبیی داضتِ ببضذ. DNAّبی  ّبی ٍیرٍض بب بیوبری-61

 دار آضٌبیی داضتِ ببضذ. RNAّبی  ّبی ٍیرٍض بب بیوبری -66

 

 

 پیص سبزهبى دٌّذُ الگوی تدریس:   سخٌراًی، پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث گرٍّیروش تدریس: 

 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 جلسبت درض حضَر یببذ.داًطجَ ببیذ بِ طَر هٌظن در -6

 بب آهبدگی قبلی در هببحث درض هطبرکت داضتِ ببضذ.-2

 ّبی هیبى ترم ٍ پبیبى ترم الساهی است. ضرکت داًطجَ در اهتحبى-3

 داًطجَیبى ببیذ در ّر جلسِ بب هطبلعِ درض قبلی در کالض حضَر یبفتِ ٍ برای پرسص درسی آهبدگی داضتِ ببضذ.-4

 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 ًورُ 6   حضَر هٌظن ٍ ضرکت در هببحث ٍ پرسص ٍ پبسخ-6

 ًورُ 3      آزهَى هیبى ترم-2

 ًورُ 66      آزهَى پبیبى ترم -3

 
  

 


