
 1 

 
                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت
 (EDO) پزشکیپیرادانشکده دفترتوسعه آموزش 

  (course plan) یترم  طرح  دوره
 99-1400 یلیحصدوم سال ت مسالین: نیمسال تحصیلی *                                                     یعموم یشناس کروبیم  نام درس:*

 یشگاهیعلوم آزما وستهیپ یناسشرکا یلی:ع تحصرشته و مقط *                                                              واحد نظری 2 * تعداد واحد:

                                                                                                                                                        یو مولکول یسلول یشناس ستیز نیاز: درس پیش *

 ....کالس شماره  محل برگزاری: *                                       10-8ت ساع نبهیکش * روز و ساعت برگزاری:

 آزمایشگاهی علومگروه آموزشی: *                                                                        پیراپزشکی دانشکده: *

 دکتر ابراهیم کوهساری: مدرسنام 

  کشنبهیروزهای تماس با مسئول درس:                           رییم کوهساابراه رتکد ل درس: مسئونام 

  gmail.com1987ekouhsari@ :پست الکترونیک 09112792035تلفن:  گروه علوم آزمایشگاهی -دانشکده پیراپزشکیآدرس دفتر: 

 : دف کلی درسه

 ،یکروبایضاد م باا یهاا، ترک یبااکتر تکثیر و رشد ،کژنتی و سمیساختمان، متابول ،یمورفولوژ ،یطبقه بند، علم میکروب شناسیبا  نایشجواند ییآشنا

 .های عفونی و اصول کلی تشخیص آزمایشگاهی بیماری نقش باکتری های در ایجاد بیماری و باکتری هادر  (بیماری زایی) پاتوژنز های مکانیسم

 :تصاصیاخف اهدا

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 .را شرح دهند و یوکاریو  و یپروکار یسلول یو تفاو  ساختارها ها یباکتر  یطبقه بند ف،تعری 

 و ژکتا ته،سه رم،گ یزیآمرنگ  روش ،اسپور  کپسول، ،یلیپ فالژل، ساختار ،یگرم منف گرم مثبت و یها یدرباکتر یسلول وارهید ساختار 

 بدانند. کپسول را

 کشت ط هاییواع محان ا،ه گاهمفاهیم مرتبط با رشد و تکثیر باکتری ها، متابولیسم و ژنتیک، انواع میکروسکوپ های مورد استفاده در آزمایش 

  نند. میکروبی را بدا

 را آنها نحوه اثر و یکیزیف و ییایمیکننده ش ینضدعفومواد عاونا ،یکیوتیب یمقاومت آنت یها سمیانواع مکان اثرآنها، نحوه و ها کیوتیب یانواع آنت 

 شرح دهند.

 نوید مجازیاز طریق سامانه شیوه تدریس: 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 چند گزینه ای یآزمون ها

 یما ی چناد گزیناه ایهاا ونآزمه ب وطنمره مرب 5گردد.  یبرگزار م یبه صور  تستباشد که  یترم م انیپا ینمره مربوط به آزمون کتب 15نمره،   20از 

 باشد .

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

عنوان  ربهیاسخ فراگپاست که  یهیمستمر( و بد یابیشد )ارز خواهدگرفته  یا نهیچند گز یآزمون هاازمطالب جلسا  گذشته  انیازدانشجو هفتهدرهر

 شد. لحاظ خواهد میان دورهنمره  از یبخش

الس احتارام کادر  انیدانشاجو ریخوداری کنند و به حقاو  ساا یرعلمیازبحثهای غ ،درکالس درس حضورداشته باشند استاد زموظفند قبل ا انیشجودان

 بگذارند.

 .است ضروریکالس جبرانی  یبرگزار، کالس با تعطیال  رسمیزمان در صور  مصادف شدن 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 عال در جلسا  نظری و عملی حضور ف

 خواسته شده در طول ترم  فیشده و ارائه تکال یمطالعه منابع معرف

 متعاقبا اعالم خواهد شد .* تاریخ امتحان میان ترم: 

mailto:ekouhsari1987@gmail.com
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 متعاقبا اعالم خواهد شد . تاریخ امتحان پایان ترم:

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

 برخوردار است. تیحضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهم

 یمنابع اصل

 (صداقتانتشارا  )کوهساری و ... دکترپورنجف،  دکتر مترجمان (2016) هشتمجلد  یمورا یپزشک یشناس کروبیم 

 Jawetz Microbiology. McGraw-Hill, medical publication; last edition 

 ای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدمنابع بر
 American Society for Microbiology ("ASM") https://asm.org/ 
 https://www.medscape.com/ 

 

 

  م آزمایشگاهیعلو انیدانشجو عمومی شناسیبرنامه درس میکروب یجدول زمان بند

  1399-1400 یلیدوم سال تحص مسالین 

 10-8به نیکش

 مدرس عنوان ساعت خیتار روز جلسه

آمادگی مالحظات / 

ویان الزم دانشج

قبل از شروع 

 کالس

 10-8 12/11/99 یکشنبه 1
ها، مقدمه و  کروبیم یولوژیبا اصول ب انیدانشجو ییآشنا

   یشناس روبکیعلم م خچهیتار

دکتر 

 وهساریک

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 طبقه بندی باکتری ها 10-8 19/11/99 یکشنبه 2
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 آشنایی با میکروسکوپ ها و رنگ آمیزی ها 10-8 26/11/99 یکشنبه 3
دکتر 

 کوهساری

، دریس شدهتمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 (دیواره و...) 1 ها یباکتر یحیساختمان تشر 10-8 03/12/99 یکشنبه 4
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 (اسپور، کپسول و...) 2 ها یباکتر یحیساختمان تشر 10-8 10/12/99 یکشنبه 5
دکتر 

 کوهساری

، یس شدهتدرمباحث 

ع کالس روقبل از ش

 دنمالحظه شو

 10-8 17/12/99 کشنبهی 6
 وفیزیکی  مروری بر روش هایو گند زدا  ،کننده یعفونمواد ضد

 لیزاسیونیاستر یاییشیم

دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 ها باکتری متابولیسم 10-8 24/12/99 یکشنبه 7
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهباحث م

روع کالس ل از شقب

 دنشو مالحظه

 1 ها باکتریژنتیک    10-8 15/01/1400 یکشنبه 8
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

https://asm.org/
https://www.medscape.com/
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 2 ها یباکتر کیژنت 10-8 22/01/1400 نبهیکش 9
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 رشد یولوژیزیف 10-8 29/01/1400 یکشنبه 10
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 انسان یکروبیفلور منقش  10-8 05/02/1400 یکشنبه 11
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 در باکتری ها کانیسم های بیماری زاییم 10-8 12/02/1400 یکشنبه 12
 دکتر

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

کالس  روعقبل از ش

 دنمالحظه شو

 های عفونی باکتریایی یبیمار زمایشگاهیآتشخیص  10-8 19/02/1400 یکشنبه 13
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 1ل ضد میکروبی عوام 10-8 26/02/1400 یکشنبه 14
دکتر 

 هساریکو

، شدهتدریس مباحث 

س روع کالقبل از ش

 دنمالحظه شو

 2ل ضد میکروبی عوام 10-8 02/03/1400 یکشنبه 15
دکتر 

 کوهساری

، تدریس شدهمباحث 

روع کالس قبل از ش

 دنمالحظه شو

 
 


