
  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پیراپزشکیدفتر توسعه آموزش دانشکده 
  باکتري شناسی پزشکی  )course planه  (دورفرم طرح درس 

  باکتري شناسی پزشکینام درس :  
  10-12و 8 -10شنبه روزهاي تاریخ برگزاري :  یک ترم طول دوره :

  پزشکیپیرا  دانشکدهمحل برگزاري :  جلسه) 23(3تعداد واحد :
  نداردپیش نیاز :  جمالیدکتر آیلر -شقایق انوريدکتر گروه مدرسین :

  منابع :  5ترم  پیوسته علوم ازمایشگاهی کارشناسیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :
  میکروب شناسی پزشکی جاوتز
  میکروبیولوژي پزشکی موراي

 میکروبیولوژي واکر

  10-12دوشنبه ها  روز و ساعات مراجعه (براي مشاوره درس):
  .)252(داخلی 32421653و 32421651و پزشکی، گروه میکروب شناسی دانشکدهآدرس دفتر کار و شماره تماس: 

  )223(داخلی  دانشکده پیراپزشکی گروه علوم آزمایشگاهی 
 a_jamalli@yahoo.comو shaghayeghanvari@yahoo.comپست الکترونیک :

  

  ف کلی :اهدا
 ژي،اتولوـپ،نزژاتوـائیپـشناسواـمباکتریهـمتابولیس،دـشن،راختماـسي،دـهبنـاطبقـنائیبـشآ: 
باکتریائیشایعيعفونتهالکنتري،وپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتههاژي،پیدمیولوا  

  
  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید

  از دانشجو انتظار میرود که در موارد زیر شناخت مهارت و نگرش الزم را داشته باشد:
  کوکسی هاي گرم مثبت و گرم منفی

  باسیلهاي گرم مثبت اسپوردار و بدون اسپور
  انتروباکتریاسه

  هموفیلوس و پاستورالویبریو –هلیکوباکتر –کمپیلوباکتر 
  مایکوباکتریومها

  باسیلهاي بی هوازي
  خلسلولیدا ريجباانگلیاهايباکتراسپیروکتالها و و 

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف

دکتر   را شرح دهد. مکانیزم پاتوزنیسیته میکرو ارگانیزمها و واکنش ایمنی به عفونتها –کلیات   10-8  95.11.16  1
  جمالی

 هاكستافیلوکوو ا میکروکوکاسه 10-8    2
  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(

دکتر 
  جمالی

  انوريدکتر  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(هاكسترپتوکوا 10-8    3

را  )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختماپنوموکوك و انتروکوك ها( 10-8    4
  شرح دهد.

  دکتر انوري

را شرح  )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(گنوره آ  یسریاسیهان 10-8    5
  دهد.

دکتر 
  جمالی

را شرح  )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما مننژیتیدیسنیسریا  10-8    6
  دهد.

دکتر 
  جمالی

) هاسباسیلو( هوازي  ردارسپوامثبتمگريباسیلها 10-8    7
  را شرح دهد. )لکنترو يپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتههاژي،پاتولون،ساختما(

دکتر 
  جمالی
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) کلستریدیومها  (بی هوازيردارسپوامثبتمگريباسیلها 10-8    8
  یوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(

  را شرح دهد. )لکنتر

دکتر 
  جمالی

:  رسپوا ونبد مثبتمگريباسیلها 10-8    9
پیشن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(لیستریاویزیپلوتریکس،ارهامینهباکتریورکو
  را شرح دهد. )لکنتریوگیر

  انوري دکتر

ا و نوکاردیــــــــــــــــــــــــــــــــــا و کتینــــــــــــــــــــــــــــــــــو 10-8    10
ــوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(استرپتومایســس را شــرح  )لکنتری

  دهد.

  انوري دکتر

  نما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(یسزتوبرکلومهامایکوباکتریوممایکوباکتریو 10-8    11
  را شرح دهد. )لکنترو يپیشگیر،

  انوري دکتر

 هامسایرمایکوباکتریوو هلپرممایکوباکتریو 10-8    12
  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(

  انوري دکتر

 الکتوز مثبت)نترباکتریاسها( اي رودهمنفیمگريباسیلها 10-8    13
  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(

  انوري دکتر

 الکتوز منفی)نترباکتریاسها( اي رودهمنفیمگريباسیلها 10-8    14
  را شرح دهد )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(

  انوري دکتر

 -استنوتروفوموناس -سودوموناس 10-8    15
  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(بورخولدیار

  انوري دکتر

 بوردتال -هموفیلوس -بروسال -لژیونالسه  10-8    16
  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(

 دکتر
  جمالی

را شرح  )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(بوردتال - هموفیلوس 10-8    17
  دهد

 دکتر
  جمالی

–کمپیلو باکتر  -پلزیوموناس -ویبریو ائروموناس 10-8    18
  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(هلیکوباکتر

  انوريدکتر 

را  )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(هلیکوباکتر–کمپیلو باکتر  10-8    19
  شرح دهد.

  دکتر انوري

) و لپتوسپیر،لیاربو،پونماوتر( هالکتاوسپیرا 10-8    20
  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،،نزژپاتون،ساختما(ا

دکتر 
  جمالی

) یکتزیار( خلسلولیدا ريجباانگلیاهايباکتر 10-8    21
  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،،نزژپاتون،ساختما(

دکتر 
  جمالی

را  )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،،نزژپاتون،ساختما(و مایکوپالسما کالمیدیا 10-8    22
  شرح دهد.

دکتر 
  جمالی

  هامباکتریوروهافوسئیدوباکتر( ازيبیهوباکتریهاي  10-8    23
PrevoltellaهاPorphyromonasها 

  را شرح دهد. )لکنتریوپیشگیرن،ما،درمایشگاهیآزتشخیص،کلینیکیيیافتهها،نزژپاتون،ساختما(

دکتر 
  جمالی

  
 جستجووگردآوري باروشهاي دانشجویان منظورآشنایی به.  میگیرد یانجام آموزش کمک یازوسایل هگیر بابهر،يھگرو بحث و وپاسخ پرسش سخنرانی روش به آموزشروش تدریس : 

  .میگردد آنهامحول بهدر جلسات  در غالب انجام کار عملی  تکالیفیمطالب،

  سیاست ها و قوانین کالس :
 . میشود داده استراحت دقیقه 10 نآن دربی که هاست دقیق 1:30 جلسهنهر تزما مد -

  .خواهدشد لحاظ دوره پایان نمره از عنوانبخشی به فراگیر پاسخ که یاست بدیهو  )مستمر ارزیابی( لخواهدشد سوا گذشته جلسات ازمطالب ازدانشجویان درهرجلسه
  و به حقوق سایر دانشجویان در کالس احترام بگذارند . کنند خوداري غیرعلمی ازبحثهاي، باشند داشته حضور درس استاددرکالس از قبل موظفند دانشجویان

  
  در طول ترمارائه تکالیف خواسته شده و شده معرفی منابع مطالعه: دانشجوایف و تکالیف ظو

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
نظم و انضباط و حضور و غیاب و کوئیزهاي و کالسی فعالیتهاي  نمره مربوط به 2برگزار می گردد  و  تستی و تشریحیمربوط به آزمون کتبی پایان ترم می باشد که  به صورت نمره 1 8 نمره،  20از 

  .کالسی میباشد.
  

  تاریخ برگزاري امتحانات متعاقبا اعالم خواهد شد .تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :
  



  منابع مطالعه 
  منابع اصلی :

  میکروب شناسی پزشکی جاوتز
  میکروبیولوژي پزشکی موراي

  میکروبیولوژي واکر
  
  
  
  
  
 


