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                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت

 (EDO)دانشکده پزشکیدفترتوسعه آموزش 

 ( (Course planی طرح  دوره  ترم
  0311 -0011اول : نیمسال تحصیلی *میکروب شناسی                                                                نام درس:*

 تاق عملاکارشناسی پیوسته  رشته و مقطع تحصیلی: *واحد عملی                                        5/1واحد نظری و 5/0 * تعداد واحد:

                                ندارد درس پیشنیاز: *                                               8-01    چهارشنبه  * روز و ساعت برگزاری:

                                                                      شکیپیراپز دانشکده: *                                                             ...کالس شماره  محل برگزاری: *   

 اتاق عمل گروه آموزشی: * 

 سیده صدیقه حسینیدکتر مدرسین: نام 

 سیده صدیقه حسینیدکتر ل درس: مسئونام 

     پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهیدانشکده آدرس دفتر:                        دوشنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس: 

 hoseini_se@yahoo.com:پست الکترونیک                                                                          19900110900تلفن:

 شریفی( هکتاب لونیسون و جاوتز)ترجم هترجم-منابع درس: میکروب شناسی پزشکی 

 ال شادزی(قارچ شناسی پزشکی)دکتر شه

 : هدف کلی درس

 .آشنا شود عمل در اطاق بیماریزا در انسان، بویژهمهم  میکروارگانیسم هایبا  -0
 با راه های پیشگیری از عفونت از طریق کنترل منابع و قطع راه های انتقال آشنا شود.– 2

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 را شرح دهند. وتیوکاریو  وتیپروکار یسلول یهاو تفاوت ساختارها یباکتر  یطبقه بند ف،یتعر-0

گرم،  یزیرنگ آم روش ،یینحوه اسپورزا و کپسول ،یلیفالژل، پ ساختار ،یگرم مثبت و گرم منف یها یدر باکتر یسلول وارهیساختار د -0

 هسته، تاژک و کپسول را بدانند.

 بیوتیک ها و مکانیسم اثر آنها، ضد عفونی کردن و استریلیزاسیون آشنا شود. با گروه های مختلف آنتی-3

 ان کند.یب مارستانی رایستم بیاکوس مارستانی ویعفونت ب-4

  نام ببرد.کروبی مربوط به عفونت های بیمارستانی رایمنابع م کروبی ویعوامل م-1

 آشنا شود. وسط آنهابا کوکسی های گرم مثبت و منفی و بیماری های ایجاد شده ت -6

 آشنا شود. با باسیل های گرم منفی و گرم مثبت و بیماری های ایجاد شده توسط آنها -7

 انواع قارچ های شایع بیماریزا را شناسایی نماید. -8

 .قارچ های آلوده کننده اتاق های عمل را بشناسد -9

 

 . ردیگ یانجام م یکمک آموزش لیاز وسا رییبهره گ با هیو بحث گروپرسش و پاسخ  ،یآموزش به روش سخنرانشیوه تدریس: 

 % نمره.  01% نمره، شرکت فعال در کالس 01% نمره، انجام تکالیف 21% نمره، آزمون میان ترم 01آزمون پایان ترم  نحوه ارزشیابی دانشجو:

  خواهد داشت.پایان دوره  نهایی نمرهمنفی در  رأثیت تأخیر یا غیبت دانشجو در هر جلسه،: نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 

در جلسات به آنهاا    یدر غالب انجام کار عمل یفیبا روش های جستجو و گردآوری مطالب، تکال انیدانشجو ییبه منظور آشنا وظایف و تکالیف دانشجو:

 گردد. یمحول م
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 .خواهد شدمتعاقبا اعالم  امتحان یبرگزار خیتار* تاریخ امتحان میان ترم: 

 .متعاقبا اعالم خواهد شدمطابق با تقویم آموزشی دانشگاه  امتحانا یبرگزار خیتارتاریخ امتحان پایان ترم: 

موظفند قبل از  انیدانشجو .حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: 

 .در کالس احترام بگذارند انیدانشجو ریخوداری کنند و به حقوق سا یعلم ریاز بحث های غ .داشته باشنداد درکالس درس حضور است

 

 اتاق عملرشته  میکروب شناسی یجدول زمان بندی برنامه درس

 

 ردیف

 روز

 مدرس عنوان ساعت

آمادگی الزم مالحظات/

دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

0 
 چهارشنبه

آشنایی با انواع  –روب شناسی ای بر میکمقدمه  01-8
 م هامیکروارگانیس 

 دکتر حسینی
شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

2 
 چهارشنبه

01-8 
و استرپتوکوک  میکروب های شایع بیماری زا )استافیلوکوک ها

 )ها
 

 دکتر حسینی
شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

3 
 چهارشنبه

01-8 
باسیل های گرم منفی: انتامباکلی، سالمونال، شیگال، کلبسیال، 

 پروتئوس
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

0 
 چهارشنبه

01-8 
 باسیل های اسپوردار باسیلوس ها و کلستریدیوم ها

 
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

5 
 هچهارشنب

 دکتر حسینی آشنایی با مواد ضد میکروبی و فلور میکروبی بدن 01-8
شده، قبل از  تدریس مباحث

 دنشروع کالس مطالعه گرد

0 
 چهارشنبه

01-8 
آشنایی با عفونت بیمارستانی و عوامل ایجاد کننده عفونت های 

 بیمارستانی
 دکتر حسینی

شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد

7 

 چهارشنبه

01-8 

ی، فاکتورهای ویروالنس، بیماریزایی با مرفولوژ ییشناآ

 ساپروفیت های  کپکی ایجاد کننده آلودگی اتاق عمل

 

 دکتر حسینی
شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد

8 

 چهارشنبه

01-8 

ی، فاکتورهای ویروالنس، بیماریزایی با مرفولوژ ییشناآ

 خمری ایجاد کننده آلودگی اتاق عملساپروفیت های  م

 

 دکتر حسینی
شده، قبل از  تدریس مباحث

 .دنشروع کالس مطالعه گرد

 


