
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  طرح درس نظري 

          واحد عملی 1 - نظري واحد 2 تعداد واحد:    پیوسته مقطع: کارشناسی   رشته: بهداشت عمومی            شناسی و ویروس شناسی) (باکتري  2 شناسی میکروبعنوان درس: 
                    نفر30:تعداد              16کد درس:                                  (قارچ شناسی و انگل شناسی)1میکروب شناسی  پیش نیاز:                         98-99 اولنیمسال:       

                 (نظري)             15-17 -(عملی) 13- 15ساعت کالس:                سه شنبهروزکالس:           24/10/98پایان کالس: تاریخ                           26/6/98 شروع کالس:تاریخ 
             ه علوم پزشکی                  محل اجرا: دانشکد رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور          روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                  )14(ساعت  23/10/98تاریخ امتحان:

 دکتر دهباشی مدرس:

  شرح درس:

 2از باکتري ها، انگل ها، ویروس ها و قارچ ها می توانند سالمت انسان را مورد تهدید قرار دهند. در این درس دانشجویان در  میکروارگانیسم هاي بیماري زا اعم
) با ویژگی هاي مورفولوژیک، چرخه حیاتی، خصوصیات اکولوژیک و اپیدمیولوژیک، همچنین مکانیسم هاي بیماري زایی ارگانیسم ها 2و  1بخش (میکروبیولوژي 

  راه هاي مقابله با آن آشنا می شوند.و 

  

   :کلی هدف

  ا و ویروس هاآشنایی با اهمیت، انتشار، سیر تکاملی و راه هاي انتقال، بیماري زایی، اصول تشخیص آزمایشگاهی، پیشگیري، کنترل و طبقه بندي باکتري ه

  

  :اهداف رفتاري

 را بداند. ها باکتري شیمیایی و تشریحی ساختماندانشجو 

 را بشناسد. پنوموکک و...) و استرپتوکک، میکروبی (شامل استافیلوکوك ضد انواع مواددانشجو 

 را بیاموزد. میکوپالسما و ریکتزیا کالمیدیا،، ها اسپیروکت ،ها انواع کلستریدیومو  ها انواع باسیلدانشجو 

 را بداند. ها ویروس خصوصیت و ساختماندانشجو 

 آگاهی بیاید. جنین در ناهنجاري مولد هاي ویروس و ویروسی هاي بیماري تشخیص هاي روشدانشجو از 

 را بیان کند. حشرات وسیله به منتقله ویروسی هاي بیماريو  عصبی دستگاه کبد، ،  گوارش دستگاه، تنفس دستگاه ویروسی هاي بیماريدانشجو 

 را بداند. ویروسی هاي بیماري علیه بر واکسیناسیون و پیشگیري مختلف هاي راهدانشجو 

 آشنایی داشته باشد. پاتوژن هاي باکتري هویت تعیین نحوهو  دادن کشت نحوه، کشت هاي محیط آمیزي، انواع رنگ ، انواعها باکتري مورفولوژي با دانشجو

  

  

  

  تدریس:  روش
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ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

اشته باشند و همچنین در رابطه با موضوع در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره        2: آزمون هاي کوتاه کتبی، کوئیز، واگذاري تکلیف

              نمره 3 آزمون میان ترم:

                        نمره 5 آزمون آزمایشگاهی: نمره                    10آزمون کتبی: آزمون پایان ترم:  

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  درس قرار می کیرد. تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

  میکروب شناسی جاوتز، آخرین انتشار
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  تاریخ برگزاري جلسات:

 

  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  کلیاتی درباره جایگاه، ساختمان تشریحی و شیمیایی باکتري ها     17-15  26/6/98  1
  ژي باکتري ها در طبیعت، مواد ضد میکروبی، استافیلوکوك اکولو   17-15  2/7/98  2
  استرپتوکک و پنوموکک، گرنوکک و مننگوکک  17-15  9/7/98  3
4  16/7/98  17-15  باسیل دیفتري، باسیل سیاه زخم، باسیل سل و جذام 

 کلستریدیوم ها (تتانی، بوتولینیوم و پرفراژنس)   17-15  23/7/98  5

6  30/7/98  17-15  باسیل هاي گرم منفی روده اي (سالمونال، شیگال، کلی باسیل و...)  

 هموفیلوس، بروسال، پاستورالویبریوها، پزدوموناس  17-15  14/8/98  7

8  21/8/98  17-15   کالمیدیا، ریکتزیا و میکوپالسمااسپیروکت ها (ترپونماپالیدوم و...)،  
9  28/8/98  17-15   آزمون میان ترم 
10  5/9/98  17-15   نمونه گیري - کلیاتی درباره ساختمان و خصوصیت ویروس ها  
11  12/9/98  17-15 ویروس هاي مولد ناهنجاري در  -روش هاي تشخیص بیماري هاي ویروسی 

  جنین
12  19/9/98  17-15   بیماري هاي ویروسی دستگاه تنفس و راه انتقال آنها  

  ، پارآنفلوآنزا، سرخک)RSV(آنفلوآنزا، سرماخوردگی، 
13  26/9/98  17-15 بیماري هاي ویروسی دستگاه گوارش (روتاویروس ها، آدنوویروس ها، کالیسی  

  ویروس ها)
14  3/10/98  17-15 موارد بثورات پوستی ) و C، B،A بیماري هاي ویروسی کبدي (هپاتیت  

  (هرپس، آبله)
15  10/10/98  17-15   بیماري هاي ویروسی دستگاه عصبی (پولیو، هاري) 
16  17/10/98  17-15   بیماري هاي ویروسی منتقله به وسیله حشرات 
17  24/10/98  17-15   راه هاي مختلف پیشگیري و واکسیناسیون بر علیه بیماري هاي ویروسی 


