
 

 ))طزاحي پيشگام تذريظ(( 
 

                    3تزم  بْذاشت ػوَهيداًشجَياى رشتِ  :یادگيرنذهگروه          (نظری -)باکتری ضناسی و ویروض ضناسی 2 هيکزٍب شٌاعي :عنواى درض

 ٍاحذ  2 تعذاد واحذ:          8-10بِ شٌعِ  : روز برگساری کالض         ػليزضا هحوذسادُدكتز  :نام استاد            97-98 اولنيوسال 

 

 اّذاف جلغات هَضَع جلغِ

 اٍل
تؼييي  اط اطويٌاى اس داشتي پيشٌياسّا، جايابي،بزقزاری ارتب تبييي اًتظارات _ارسشيابي آغاسيي   _هؼارفِ

 اّذاف 

 زی ّاٍ طبقِ بٌذی باكت عاختواى علَل باكتزی دربارُ عاختواى ٍ طبقِ بٌذی باكتزی ّاكليات  مدٍ

 باكتزیٍ هزگ  بز رشذ هؤثز ػَاهل اٍ هزگ هيکزٍارگاًيغن ّ رشذ عَم

 مچْار
، آشٌائي با گزٍُ ّای هختلف آًتي بيَتيک ّا ٍ هکاًيغن اثز آًْا هَاد ضذ هيکزٍبي

 ضذ ػفًَي كزدى ٍ اعتزيليشاعيَى

  پٌجن
يافتِ ّای باليٌي، تشخيص آسهايشگاّي،  آشٌائي با اپيذهيَلَصی، اعتزپتَكَكَط ّا ٍ پٌَهَكَکاعتافيلَكَكَط ّا، 

 درهاى ٍ پيشگيزی

 شنش
آشٌائي با اپيذهيَلَصی، يافتِ ّای باليٌي، تشخيص آسهايشگاّي،  گٌَكَک ٍ هٌٌگَكَک، باعيل ديفتزی

 درهاى ٍ پيشگيزی

 تنّف
يص آسهايشگاّي، آشٌائي با اپيذهيَلَصی، يافتِ ّای باليٌي، تشخ كلغتزيذيَم ّا، باعيل عياُ سخن، عل ٍ جذام

 درهاى ٍ پيشگيزی

 - ارسشيابي تکَيٌي شتنّ

 ْنً
آشٌائي با اپيذهيَلَصی، يافتِ ّای باليٌي، تشخيص آسهايشگاّي،  ّوَفيلَط، بزٍعال ،باعيل ّای گزم هٌفي رٍدُ ای

 درهاى ٍ پيشگيزی

 دّن
خيص آسهايشگاّي، آشٌائي با اپيذهيَلَصی، يافتِ ّای باليٌي، تش پاعتَرال ،ٍيبزيَ، عَدٍهًَاط

 درهاى ٍ پيشگيزی

 ياسدّن
آشٌائي با اپيذهيَلَصی، يافتِ ّای باليٌي، تشخيص آسهايشگاّي،  اعپيزٍكت ّا، كالهيذيا، ريکتشيا ٍ هايکَپالعوا

 درهاى ٍ پيشگيزی

 عاختواى ٍ خصَصيات ٍيزٍطآشٌائي با  كلياتي دربارُ عاختواى ٍ خصَصيات ٍيزٍط ّا دٍاسدّن

 رٍػ ّای تشخيص ٍيزٍط ّاآشٌائي با  ّای تشخيصي بيواری ّای ٍيزٍعيرٍػ  عيشدّن

 چْاردّن
آشٌائي با ٍيزٍط ّای ايجاد كٌٌذُ بيواری ّای ٍيزٍعي دعتگاُ  بيواری ّای ٍيزٍعي دعتگاُ تٌفظ ٍ راُ اًتقال آى ّا

 تٌفظ ٍ راُ اًتقال آى ّا

 پاًشدّن
ٍيزٍط ّای ايجاد كٌٌذُ بيواری ّای ٍيزٍعي دعتگاُ  آشٌائي با بيواری ّای ٍيزٍعي دعتگاُ گَارػ ٍ كبذ

 دعتگاُ گَارػ ٍ كبذ ٍ راُ اًتقال آى ّا

 شاًشدّن
آشٌائي با ٍيزٍط ّای ايجاد كٌٌذُ بيواری ّای ٍيزٍعي دعتگاُ  بيواری ّای ٍيزٍعي دعتگاُ ػصبي

 ػصبي ٍ راُ اًتقال آى ّا

 هٌتقلِ بَعيلِ حشزاتي با بيواری ّای ٍيزٍعي آشٌائ بيواری ّای ٍيزٍعي هٌتقلِ بَعيلِ حشزات ّفذّن

 تشخيص پيشزفت تحصيلي فزاگيزاى ارسشيابي تزاكوي ّجذّن

 

 

 

 

 



 

تذريظ  جاهغ طزاحي   

(Course Plan) 
 

     3 ترم بهذاضت عووهیدانطجویاى رضته   يادگيزًذُ: گزٍُ        (نظری -)باکتری ضناسی و ویروض ضناسی 2هيکزٍب شٌاعي :ػٌَاى درط

 - پيشٌياس:             واحذ 2 ٍاحذ: تؼذاد           هحوذزاده عليرضا دکتر :اعتاد ًام          97-98 اول  :ًيوغال

 

عيز تکاهلي، راُ ّای اًتقال، بيواريشايي، اصَل تشخيص آسهايشگاّي، پيشگيزی، كٌتزل ٍ طبقهِ  ، اًتشار، اّويتآشٌائي با   :ّذف كلي درط

 ٍيزٍط ّابٌذی باكتزی ّا ٍ 

 :ّذاف ٍيضُا
 زایی را ضرح دهذ.  بيواری و باکتری حيات آنها در اهويت و سلولی داخلی، پوضص های ارگاى پروتوپالسن، باکتریایی، سلول ساختواى -1

 هيكروبی آضنایی داضته باضذ. ضذ هر یک از هواد ویصگی و استفاده نحوة هيكروبی، ضذ هواد با -2

 هكانيسن اثر  و راه های هقاوهت به آى ها را ضرح دهذ.گروه های هختلف آنتی بيوتيک ها،  -3

 و گترم هنفتی   با ساختواى، پاتوشنس، اپيذهيولوشی، یافته های بالينی، تطخيص آزهایطگاهی، درهاى و پيطگيری کوکسی های گرم هثبتت  -4

 آضنایی داضته باضذ.

 و گترم هنفتی   هتای گترم هثبتت    باسيلدرهاى و پيطگيری با ساختواى، پاتوشنس، اپيذهيولوشی، یافته های بالينی، تطخيص آزهایطگاهی،  -5

 آضنایی داضته باضذ.

آضتنایی داضتته    باکتری های هتارپيیی با ساختواى، پاتوشنس، اپيذهيولوشی، یافته های بالينی، تطخيص آزهایطگاهی، درهاى و پيطگيری  -6

 باضذ.

 ساختواى ویروض ها و خصوصيات ویروض ها را ضرح دهذ. -7

 يواری های ویروسی آضنایی داضته باضذ.با روش های تطخيصی ب -8

 با بيواری های ویروسی دستگاه تنفسی و گوارضی آضنایی داضته باضذ. -9

 با بيواری های ویروسی کبذی و دستگاه عصبی آضنایی داضته باضذ. -11

 با بيواری های ویروسی هنتقله توسط حطرات آضنایی داضته باضذ. -11

 

 پيص سازهاى دهنذه الگَی تذريظ:                   روهیسخنرانی، پرسص و پاسخ و بحث گرٍػ تذريظ:  

 ٍظايف ٍ تکاليف داًشجَ:
 ت درض حضور یابنذ.ایستی به طور هرتب و هنظن در جلسادانطجویاى ب -1

 .با آهادگی قبلی در هباحث درض هطارکت داضته باضنذ -2

 .ضرکت دانطجو در اهتحاى های هياى ترم و پایاى ترم الساهی است -3

 .داضته باضنذه درض قبلی در کالض حضور یافته و برای پرسص درسی آهادگی یذ در هر جلسه  با هطالعدانطجویاى با -4

  رٍػ ارسشيابي داًشجَياى:

 

  نوره 1                               ص و پاسخ  پرس ضرکت در هباحث وحضور هنظن و  -

 نوره 3                             آزهوى هياى ترم                                               -

 نوره 16                            آزهوى  پایاى ترم                                              -

 هٌابغ ٍ هؤاخذ جْت هطالؼِ بيشتز:

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

last edition 

2. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 22th Edition , McGraw-hill, medical publication; 

last edition 



 

 


