بسمه تعالی

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎﺳﻮج
ﻃﺮح درس روزاﻧﻪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ

عنوان درس  :میکروب شناسی (تئوری)

سال تحصیلی79-79 :

نیمسال  :اول

رشته  :پرستاری

مقطع  :کارشناسی

ترم  :اول

پیش نیاز- :

تعداد واحد  1 :واحد تئوری و  0/5واحد
عملی

ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري  :داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎرى

ﻣﺪرس:دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

نوع واحد :نظری-عملی

کد درس05:

هدف کلی درس:
آشنایی دانشجوی پرستاری با بیماری ها با طرز زندگی و تکثیر موجودات زنده( باکتری ها) و ویروس های بیماریزا و غیر بیماریزا.
چگونگی از بین بردن انواع میکروب ها در شرایط گوناگون ،به منظور رعایت اصول پیشگیری و جلوگیری از انتقال عفونت انتقال
عفونت های میکروبی از بیماران بستری به پرستاران و بالعکس در موقعیت های مختلف
هدف کلی:
دانشجویان با استفاده از توانمندی علمی و عملی خویش بتوانند برای بیماران با عفونت های باکتریایی و ویروسیبرنامه مراقبتی–
اموزشی مناسب طراحی  ،تدوین و اجرا نمایند و با میکروارگانیسم های مختلف ایجادکننده عفونت های انسانی آشنا می شود و
همچنین نحوه تفسیر آزمایشات تشخیص میکروب شناسی و باکتری شناسی و ویروس شناسی دست خواهند یافت و با برخورداری
از دانش الزم در زمینه پیشگیری و نحوه مقابله با آن ها ،از بروز عفونت در محیط های کاری خود جلوگیری خواهد کرد.
اهداف اختصاصی

الف :در حیطه شناختی
در پایان دوره دانشجو باید بتواند:
 -1طبقه بندی میکروب ها و علی الخصوص باکتری ها ،ویروس ها ،را شرح دهد.
 -2ساختمان ،فیزیولوژی ،متابولیسم و ژنتیک میکروب ها علی الخصوص باکتری ها ،ویروس ها ،رابیان کند
 -3نقش باکتری ها در سالمت و بیماری در انسان را توضیح دهد.
 -4میکرو فلور نرمال را نام ببرد.
 -5عفونت ،بیماری ،پاتوژنز و آیمنی شناسی را شرح دهد
 -6روش های فیزیکی و شیمیایی موثر بر میکروب ها راتوضیح دهد.
 -9ایمونوگلوبولین ها ،ساختمان و انواع آن ها راشرح دهد.
 -9سالم سازی تجهیزات پزشکی ،استریلیزاسیون و گتدزدایی را بیان کند.
 -7ویروس شناسی :ویروس های بیماریزا و طبقه بندی آن ها شرح دهد.
 -10باکتری شناسی :باکتری های بیماریزای شایع و طبقه بندی آن ها را شرح دهد.
 -11بیماریزایی آنترو باکتریاسیه راتوضیح دهد.
 -12بیماریزایی ویبریو ها را بیان کند.
 -13بیماریزایی کمپیلوباکتر را شرح دهد.
 -14بیماریزایی هلیکوباکتر را توضیح دهد.
 -15واکسیناسیون و واکسن و روش های ایمن سازی را توضیح دهد.
 -16آنتی بوتیک ها و مکانیسم آن ها را شرح دهد.
 -19ایمنی بدن در مقابل میکروب ها را شرح دهد.
ج) در جیطه نگرشی
دانشجو باید بتواند:
 -1در بحث های گروهی به طور فعال شرکت نماید.
 -2در کالس های نظری به طور منظم حضور داشته باشد.
 -3مرتبط با موضوعات درسی مطالعه داشته باشد.
 -4در قبال انجام و تحویل تکالیف محوله احساس مسوولیت نماید.
 -5در فعالیت های گروهی در کالس همکاری کند.
منابع اصلی درس میکروب شناسی:
 -1میکروب شناسی جاوتز میکروبشناسی پزشکی جاوتز؛ترجمه دکترجمیله نوروزی؛ انتشاراتحیان .
-2میکروبشناسی زینسر؛ ترجمه دکترمحمدکریم رحیمی؛ انتشاراتآییژ.

-3میکروبشناسی پزشکی مورای بخش باکتری شناسی.
-4میکروبشناسی پزشکی مورای بخش ویروس شناسی؛ ترجمه دکترجمیله نوروزی؛ انتشارات اندیشه رفیع.
Diagnosis of microbiology , Baily & Scott-5

نحوه محاسبه ی نمره ی پایانی:
حضور به موقع در کالس و اماده بودن مطالب تدریس شده و تحقیق1نمره
امتحان میان ترم

 4نمره

امتحان پایان ترم

 10نمره

آزمایشگاه

 6نمره

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

جلسه  :اول
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس :تاریخچه و طبقه بندی میکروب ها

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس به تاریخچه و طبقه بندی میکروب ها و انواع میکروب ها آشنا شود.
اهداف رفتاری

 -1تاریخچه میکروبشناسی
را بیان کند.
 -2نظریه عامل مولد
را شرح دهد.
 -3تفاوت تندالیزاسیون و
پاستوریزاسیون را
بیان نماید.
 -4نظریه تندال را بیان
نماید.
 -5نظریه بیوژنز را بیان
نماید.
 -6تفاوت سلول
پروکاریوت و
یوکاریوت را بیان
نماید.
 -9طبقه بندی پروکاریوت
ها را بیان نماید
 -9خصوصیت آرکی باتری
ها را بیان کند
 -7طبقه بندی آرکی
باکتری ها را شرح
دهد.
 -10خصوصیت سیانو

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث گروهی

-

تصاویر

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

Power
point

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

منابع
آموزشی

-

حضور منظم و منبع شماره
فعال در
جلسات 1 %10و2و3و5

-

شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

باکتری ها را شرح
دهد.
 -11طبقه بندی
سیاتوباکتری ها را
شرح دهد.
 -12خصوصیت یوباکتری
ها را بیان کند
 -13طبقه بندی یو باکتری
ها را شرح دهد.
 -14نظریه اشتقاق کلرو
پالست و میتوکندری
را بیان نماید
 -15آکتینو میست ها و
خصوصیات و طبقه
بندی آن ها را بیان
کند.
 -16نظریه کخ را بیان
کند.
 -19فازتیپینگ باکتری ها
 -19تعیین سوش باکتری
 -17تعاریف :خانواده،
جنس ،گونه،
سوشstrainیاType
 -20تعیین نژاد در باکتریها
 -21فاژتیپینگ
 -22بیوتیپینگ
 -23سروتیپینگ

 -24ساختمان باکتری

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ

جلسه  :دوم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ادامه طبقه بندی و شکل و ساختمان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس شکل باکتری و ویروس و تفاوت آن ها با هم و با ویروئید و باکتریو فاژ وپریون
آشنا شود.
روش تدریس

اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا می
شود:

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث
گروهی

 .1شکل باکتری
.2

–اشکال مختلفCocci

.3

–اشکال مختلفBacillus

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

تصویر

-

Power
point

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات
%10

-

شرکت
فعال در
پرسش و
پاسخ10
%

-

آزمون
چند
گزینه ای
پایان
ترم%90

 .4اشکال مختلفSpiral
 .5پریونهاprion
 .6بیماریCreutzfeldt-Jakob
 )(CJDدرانسان،
 .9ویروئیدهاviroid :
 .9ویروسها
 .7ویروس ها
 .10طبقه بندی ویروسها :
 .11ویژگی ویروسها

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1،2،3،4،
5

 .12باکتریوفاژها
Bactetiophage
 .13ساختمان باکتریوفاژ ها
 .14چرخه زندگی فاژها:
 .15دفاع بدن دربرابرویروسها

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

جلسه  :سوم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :آشنایی با فرا ساختمان باکتری

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس اجزای باکتری و نقش آن ها در بقای باکتری آشنا شود.
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا می
شود:
 .1باکتریها
 .2اندازهباکتریها:
 .3کپسولcapsule

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث
گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

Power
point

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات
%10

-

شرکت
فعال در
پرسش و
پاسخ10
%

-

آزمون
چند
گزینه ای
پایان
ترم%90

 .4نقش کپسول
 .5دیواره سلولیcell wall
 .6ساختمان شیمیایی دیواره
سلولی باکتریها
 .9اساس رنگ آمیزی گرم
 .9مراحلرنگآمیزیگرم
 .7نقش دیواره سلولی در باکتریها
 .10ساختمان شیمیایی

منابع
آموزش
ی
منبع
شماره
1،2،3،
5

پپتیدوگلیکان
peptidoglycan= PG
 .11خواص سمی لیپید A
(اندوکسین) درباکتری گرم
منفی:
 .12تفاوت باکتری گرم مثب توگرم
منفی:
 .13نقش مزوزوم
 .14مواد داخل سیتوپالسم
 .15ریبوزوم
 .16مواد اندوختهای (گرانولهای
داخل سلول)
 .19پیلی ) (piliیافیمبریه
)(fimbriae
 .19پیلیها براساس عملکردهای
تقسیم بندی می گردد
 .17پیلی جنسیsex pili:
 .20اسفروپالست(sphaeroplast):
 .21پروتوپالست( protoplast):
 .22اسپورspore :
 .23الیه های اسپور از داخل به
خارج:
 .24حرکت درباکتریها
 .25ساخت مانتاژه
 .26جایگاه وموقعیت تاژه در باکتری

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى
ﻧﻤﻮدار رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي

جلسه  :چهارم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :خصوصیات آکتینومیست ها و متابولیسم و

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس خصوصیات آکتینومیست ها و متابولیسم و نمودار رشد باکتریو نیاز رشد آن ها
آشنا شود.
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد
زیر آشنا می شود:

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث گروهی

 -1اکتینومیستها:
 -2ویژگیهای اکتینومیستها

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

اسالید

ارزیابی و فعالیت تکمیلی منابع
آموزشی
-

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10

-

شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

 -3بیماریزائی در انسان
 -4دفاع دربرابربیماری
 -5متابولیسم درباکتریها
 -6باکتریهای
فتوسنتزکننده
 -9باکتریهای
شیمیواتوتروف
 -9باکتریهای هتروتروف
 -7فواید باکتری :
 -10رشد باکتریها:
 -11منحنی نرمال رشد در
باکتریها
 -12کیموستات

منبع شماره
1،2،3،5

 -13نیازهای رشد باکتریها:
 -14انواع رشد باکتریها
درلوله،براساس نیاز به
اکسیژن
 -15یون هیدروژن یا : PH
 -16نور
 -19فشاراسمزی
 -19نیازغذا
 -17فاکتوررشد

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرسدﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

جلسه  :پنجم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :روشهایبررسیومطالعهمیکروارگانیسمها

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالستهیهکشتخالص ،ساختمانظاهری ،خصوصیاتمیکروسکوپی ،خواصبیوشیمیایی،
حساسیتبهآنتیبیوتیک آشنا شود.
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد زیر
آشنا می شود:
 -1روشهای بررسی و
مطالعه
میکروارگانیسمها

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

اسالید

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور منظم و
فعال در
جلسات 1،2،3،5 %10

-

شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

 -2تهیه کشت خالص
 -3ساختمان ظاهری
کلنی
 -4خصوصیات
میکروسکوپی

منابع
آموزشی
منبع شماره

ومورفولوژی
میکروسکوپی
وواکنش به رنگها
 -5خواص
بیوشیمیایی
 -6حساسیت به آنتی
بیوتیک
 -9تست آنتی
بیوگرام
 -9اپیدمیلوژی
(فاژتایپینگ و
روشهای
سرولوژی)
 -7میکروبهای نرمال
بدن
انسان(میکروفلورا)

نام درس  :میکروب شناسی تئوری

مدت کالس 1/5 :ساعت

ﻣﺪرسدﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

جلسه  :ششم
موضوع کالس  :اثرعوملفیزیکیوشیمیاییدرباکتریها

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس عوامل فیزیکی و شیمیایی و مکانیسم اثرشان بر باکتری ها آشنا شود.
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا
می شود:
 -1اثرعوامل فیزیکی و شیمیایی

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1و2و3و5

%10

-

شرکت
فعال در
پرسش و
%10پاسخ

-

آزمون چند
گزینه ای
پایان
%90ترم

-

بحث گروهی

-

در باکتریها
 تعاریف اصطالح های-2
Strillzation:
Disinfection -3
septic)Sepsis( -4
Aseptic -5
Antiseptic -6
Sanitation -9
Contamiaination -9
:Bacteriostaric -7
Bacteriocidal -10
Detergent -11
 اثرعوامل فیزیکی بر باکتری-12
heat -13
moist heat -14
dry heat -15
fereezing -16
lyophilization -19
filtration -19
radiation -17
 تاثیرعوام شمیایی بر باکتریها-20
 الکلها-21
 فلزات سنگین-22
 مواد اکسیدکننده-23

 -24فنل
 -25موادفعال سطحی
 -26موادضدعفونی کننده گازی
 -29فرمالدئید
 -29آئروزول

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

جلسه  :هفتم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :سموم میکروبی و واکسن

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس سموم میکروبی و خصوصیات آن ها و تهیه توکسو.ئید و تهیه واکسن آشنا
شود.
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد زیر
آشنا می شود:
 -1سموم میکروبی
()Toxins

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

تصاویر

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور منظم
و فعال در
جلسات %10

-

شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

endotoxins -2
exotoxins -3
 -4خصوصیات سم
خارجی
 -5توکسوئیدها
TOxoid
 -6توکسین های
اثرکننده برروی
غشاء:
 -9برخی ازخواص

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1و2و3و5

عمومی توکسین
های باکتری
 -9سموم میکروبی
()Toxins
endotoxins -7
exotoxins -10
 -11خصوصیات سم
خارجی
 -12توکسوئیدها
TOxoid
 -13توکسین های
اثرکننده برروی
غشاء:
 -14برخی ازخواص
عموم توکسینهای
باکتری
 -15واکسنها :
 -16روش تهیه واکسن
 -19انواع واکسن

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

جلسه  :هشتم
 1/ساعت
موضوع کالس  :درمان عفونت باکتریایی و شرایط استریل و

مدت کالس5 :

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس آنتی بوتیک ها و مکانیسم عمل بر باکتری ها وعفونت بیمارستانی و مقاومت به
آنتی بیوتیک ها و راه سترون کردن آن ها آشنا شود.
اهداف رفتاری
دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا می
شود:
 -1آنتی بیوتیکها و مقاوم
تمیکروبی
 -2تاریخچه آنتی بیوتیک
 -3خصوصیات داروی
ضدمیکروبی

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث
گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

Power
point

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات
%10

-

شرکت
فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون
چند
گزینه ای
پایان
ترم%90

 -4سمیت اختصاصی
 -5ساختمان اصلی پنیسلین
 -6مکانیسم عمل آنتی بیوتیک
ها
 -9آنتی بیوتیک ها ی که
ممانعت سنتزدیواره سلولی
باکتری می کند .
 -9آنتی بیوتیک های که سبب
اختالل در غشای
سیتوپالسمی باکتری
میشوند.
 -7آنتی بیوتیک های که
برسنتز پروتئین در باکتری
موثر هستند.
 -10آنتی بیوتیک های که
برسنتز RNAیا DNA

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1و2و3و
5

درباکتری اثر می گذارند
 -11آنتی بیوگرام
()Antibiogram
 -12باتست حساسیت
آنتیبیوتیک ( sensitivity
)test
 -13عفونت یمارستانی
 -14مقاومت به آنتیبیوتیک
 -15اهمیت عفونت بیمارستانی
 -16راههای انتقال
میکروارگانیسمها در
بیمارستان
 -19پاتوژنهای منتقله در
بیمارستان براساس راه
انتقال
 -19عوامل مستعدکننده بیماران
به عفونتهای بیمارستانی
 -17روشهای کنترل عفونت
بیمارستانی
 -20نظاممراقبتعفونتبیمارستانی
 -21اهداف نظام مراقبت عفونت
بیمارستانی
 -22شرح اصول احتیاطها وا
ستاندارد
 -23جمع آوری ودفع زباله
بیمارستانی

 -24سیستم ایمنی بدن
 -25دفاع اختصاصی سیستم
ایمنی بدن
 -26ایمنی ذاتی
 -29سلولهای کشنده طبیعی
 -29ایمنی درمانی یا ایمونوتراپی

 :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى
استرپتوکوک ها

جلسه  :نهم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :کوکسی های گرم مثبت :استافیلوکوک ها و

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با طبقه بندی و خصوصیات خانواده و گونه های استافیلوکوکهاو استرپتوکوکها آشنا
شود.
روش تدریس

اهداف رفتاری
دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا
می شود:
برای هر گروه موارد فوق جداگانه گونه
های بیماری زای انسانی تشریح گردید
اپیدمیولوژی ،مورفولوژی و تشخیص،راه
انتقال ،بیماریزایی،عفونتهای
مربوطه،تشخیص های آزمایشگاهی و
درمان آنتی بیوتیکی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث
گروهی

-

سخنرانی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

اسالید

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات
%10

-

شرکت
فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون
چند
گزینه ای
پایان
ترم%90

Staphylococci -1
Staphylococcus aureus -2
Staphylococcus -3
epidermidis
Staphylococcus -4
saprophyticus

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1و2و3و
5

 -5استرپتوکوکهاوانتروکوکها
 -6روش های طبقه بندی
استرپتوکوک ها -1:همولیز،
 -2آنتی ژنهای پوشش سلولی
و -3واکنشهای بیوشیمایی
 -9استروپتوکوک ( ) βهمولیتیک
گروه:Aراهانتقال،مورفولوژی و
تشخیص،بیماری
زایی،عفونتهای
مربوطه،بیماریهای متعاقب
عفونت،تشخیص های
آزمایشگاهی،تشخیص گذشته
نگر و درمان آنتیبیوتیکی
 -9استروپتوکوکهایβهمولیتیک
گروهB
 -7سایراسترپتوکوکβهمولیتیک
 -10استروپتوکوکهایآلفاهمولیتیک
 -11استروپتوکوکوس
نومونیهstrep pneumonia
 -12استرپتوکوک های ویریدانس
 -13استرپتوکوک های میلری
 -14انتروکوکها
 -15استروپتوکوک های بی هوازی

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :باسیل های گرم مثبت

جلسه  :دهم

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با طبقه بندی وخصوصیات کلستریدیومها ،کورینه باکتریومها ،باسیلوسها،
اریزیپلوتریکس ،اکتینومایستاسه ها آشنا شود.
روش تدریس

اهداف رفتاری
دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا می
شود:
برای هر گروه موارد فوق جداگانه گونه های
بیماری زای انسانی تشریح گردید
اپیدمیولوژی ،راه انتقال ،مورفولوژی و
شخیص بیماریزایی ،عفونتهای مربوطه،
تشخیص های آزمایشگاهی ودرمان آنتی
بیوتیکی

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث
گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

اسالید

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات
%10

-

شرکت
فعال در
پرسش و
پاسخ10
%

-

آزمون
چند
گزینه ای
پایان
ترم%90

 -1کلستریدیومها
.CLOSTRIDIA sp
 -2کلستریدیوم پرفرینجنس
 -3کلستریدیوم تتانی
 -4کلستریدیوم بوتولینوم
 -5کلستریدیوم دیفیسیل
 -6سایرباکتریگرممثبت
OTHER GARMPOSTTIVE BACTERIA
 -9کورینه
باکتریومها
CORYNEBACTERIA
 -9کورینه باکتریوم دیفتریا C.
diphtheria
 -7سایرکورینه
باکتریومها
othetrcorynebacteria

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1و2و3و
5

:
 -10باسیلوسها BACILLI :
 -11باسیلوس
آنتراسیس Bacillus
anthracis
 -12باسیلوس سرئوس bacillus
cereus
LISTERI -13
MONOCYTOGENESلی
ستریا مونوسیتوژنز
 -14اریزی پلوتریکس:
ERYSIPELOTHRIX
 -15اکتینومایسه تاسه
ها Actinomycetaceae
 -16نوکاردیاها :
 -19اکتینومایسسها

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

جلسه  :یازدهم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :کوکسی های گرم منفی و انتروباکتریاسه

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با طبقه بندی و خصوصیات کوکسی های گرم منفی( GRAM- NEGATIVE
،)COCCI
نایسریا  ،Neisseria meningitides، Neisseria gonorrhea ، NEISSERIA sp.:سایرکوکسیها گرم
منفیENTEROBACTERJACEAE،
 ,E.COLI ,TEnterobacter sp.,Serratia sp.,Salmonella sp. ,Shigella sp. ,Proteus sp. ,Yersinia sp.آشنا
شود.

اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا می شود:
برای هر گروه موارد فوق جداگانه گونه های
بیماری زای انسانی تشریح گردید :اپیدمیولوژی،
مورفولوژی و راه انتقال و تشخیص ،بیماری زایی،
عفونت های مربوطه  ،تشخیص های آزمایشگاهی
و درمان آنتی بیوتیکی
 -1کوکسیهای گرم منفی GRAM- :
NEGATIVE COCCI

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

اسالید

-

Power
point

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات
%10

-

شرکت
فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون
چند گزینه
ای پایان
ترم%90

 -2نایسریا NEISSERIA sp.:
Neisseria gonorrhea -3
Neisseria meningitides -4
 -5سایرکوکسی های گرم منفی
ENTEROBACTERJACEAE -6
E.COLI -9
Enterobacter sp. -9
Serratia sp. -7
Salmonella sp. -10
Shigella sp. -11
Proteus sp. -12
Yersinia sp. -13

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1و2و3و
5

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

جلسه  :دوازدهم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ادامه باسیل های گرم منفی

 -1هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با خصوصیات کلی و گونه های بیماری زای , Parvobacteria
sp.وHaemophilus sp.
Brucella sp. Legionella sp.وHelicobacter Sp. Vibriobacter sp.

Bordetella sp. Passarella sp. Campylobacter SP Pseudomonas and OTHER AERORIG GRAM
NEGOTTVE BACHIIوPseudomonas sp.
اسینتوباکتر ها آشنا شود.
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد
زیر آشنا می شود :برای هر
گروه موارد فوق جداگانه گونه
های بیماری زای انسانی
تشریح
گردید:اپیدمیولوژی،مورفولوژی
و راه انتقال وتشخیص،
بیماریزایی ،عفونتهای مربوطه،
تشخیص های آزمایشگاهی و
درمان آنتیبیوتیکی
Parvobacteria sp. -2
Haemophilus sp. -3
Brucella sp. -4
Legionella sp. -5
Bordetella sp. -6

روش تدریس

سخنرانی
پرسش و پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

استفاده از
ماژیک و وایت
برد و اسالید و

حضور منظم و
فعال در جلسات
%10

power
point

شرکت فعال در
پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند گزینه
ای پایان ترم%90

منابع آموزشی

منبع
شماره
1و2و3و5

Passarella sp. -9
Campylobacter SP -9
Helicobacter Sp. -7
Vibriobacter sp. -10
Pseudomonas and -11
OTHER AERORIG
GRAM NEGOTTVE
BACHII
Pseudomonas sp. -12
 -13اسینتوباکتر ها
سایر باکتری های گرم منفی
کاپنوسیتوفاژ
کاردیباکتریوم همینیس
کروموباکتریوم ویوالسئوم
ایکنالکورودنس
گاردنرالواژیتالیس
باکتریهای بیهوازی گرم منفی

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

جلسه  :سیزدهم
مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ادامه باکتری های بیماریزا

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس کالمیدیاها ،ریکتسیاها ،مایکوپالسما ،الفرمها
 TREPONEMA sp.BORRELA sp. MYGOBAGTERIAآشنا شود.
اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

منابع
آموزشی

دانشجو در این جلسه با موارد زیر
آشنا می شود :برای هر گروه موارد
فوق جداگانه گونه های بیماری
زای انسانی تشریح
گردیداپیدمیولوژی،مورفولوژی
وتشخیص ،راه
انتقال،بیماریزایی،عفونتهای
مربوطه،تشخیص های آزمایشگاهی
ودرمان آنتی بیوتیکی

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث گروهی

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

حضور منظم و منبع شماره
فعال در
جلسات 1 %10و2و3و5

-

شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

TREPONEMA sp. -1
BORRELA sp. -2
Mycobacteria sp. -3
 -4کالمیدیاها
 -5ریکتسیاها
 -6مایکوپالسما
 -9الفرمها

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ویروس شناسی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد
زیر آشنا می شود :برای هر گروه
موارد فوق جداگانه گونه های
بیماری زای انسانی تشریح
گردیداپیدمیولیوژی،مورفولوژی و

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث گروهی

جلسه  :چهاردهم

آشنا شود.
وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

اسالید

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور منظم
و فعال در
جلسات %10

-

شرکت فعال

منابع
آموزشی
منبع شماره
1و2و4و5

تشخیص،بیماریزایی،عفونتهای
مربوطه،تشخیص های
آزمایشگاهی و درمان

-

در پرسش و
پاسخ%10

Power
point

آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

-

 -1ساختمانویروسی
 -2کشتویروسی
 -3فرآیندتکثیر ویروس ها
( & DNA viruses
)RNA viruses
 -4باکتریوفاژها:
 -5فاژتایپنیگ
 -6ترانسداکشن
 -9بیماریزایی باکتریایی
 -9تشخیص عفونتهای
ویروسی
 -7گروهای مهم ویروسی

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ویروسشناسی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا می
شود :برای هر گروه موارد فوق جداگانه گونه
های بیماری زای انسانی تشریح
گردیداپیدمیولیوژی،مورفولوژی و
تشخیص،بیماریزایی،عفونتهای مربوطه،

جلسه :پانزدهم

آشنا شود.

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات
%10

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1و2و4و
5

تشخیص های آزمایشگاهی درمان
 -1پارومیکسوویروسها ( مثل تیپهای
 4-1ویروس پاراانفوالنزا)

-

بحث
گروهی

-

شرکت
فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون
چند
گزینه ای
پایان
ترم%90

 -2روبوالویروسها مثل ویروس اوریون
 -3موربیلی ویروسها مثل ویروس
سرخک
 -4پنوموویروسها( مثل rsv
(resoiratorysynsytia
)virus
 -5ویروس سرخک : rubella-virus
 -6هرپس ویروسهاHerpesviruses
 -9ویروس تبخال : Herpes
)simplexvieus(HSVتیپ یک
وتیپ دو
 -9ویروس آبله مرغان– varicella
zoster virus
 -7سیتومگالویروس Cytomegalo
virus
 -10ویروس آبشتین بار Epstein
barr virus
 -11هرپس ویروس انسانی human
herpesvirusesتیپهای 9- 6

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ویروسشناسی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد زیر آشنا می
شود :برای هر گروه موارد فوق جداگانه
گونه های بیماری زای انسانی تشریح
گردیداپیدمیولیوژی،مورفولوژی و تشخیص،
بیماریزایی ،عفونتهای مربوطه،تشخیص
های آزمایشگاهی و درمان
 -1پاروویروس هاParvoviruses

جلسه  :شانزدهم

آشنا شود.

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث
گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

-

اسالید

-

Power
point

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور
منظم و
فعال در
جلسات
%10

-

شرکت
فعال در
پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون
چند
گزینه ای
پایان
ترم%90

 -2روتاویرس هاRotaviruses
 -3کالسی ویروس ها ،آسترویروس
هاوویروس های گردکوچک
 -4رتروویروسها انسانی Human
Retrovirus
 -5ویروس نقص ایمنی انسانی
Human
Immunodeficiency virus
)(HIV
 -6ادنوویروسها Adenoviruses

منابع
آموزشی
منبع
شماره
1و2و4و
5

ﻧﺎم درس  :ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﻮري
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮر اﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ویروسشناسی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس
اهداف رفتاری

دانشجو در این جلسه با موارد
زیر آشنا می شود :برای هر گروه
موارد فوق جداگانه گونه های
بیماری زای انسانی تشریح
گردیداپیدمیولیوژی،مورفولوژی و
تشخیص ،بیماریزایی ،عفونت
های مربوطه،تشخیص های
آزمایشگاهی و درمان
 -1ویروس های هپاتیت
HBV -2
HAV -3
HCV -4
HDV -5
HEV -6
 -9پاپیلومای انسانی
HPV -9
RABIS virus -7
ویروس هاری

روش تدریس

-

سخنرانی

-

پرسش و
پاسخ

-

بحث گروهی

جلسه  :هفدهم

آشنا شود.
وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10

-

شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10

-

آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منابع
آموزشی
منبع شماره
1و2و4و5

