
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 نظری() باکتری شناسی پزشکیعنوان درس : 
 هیآزمایشگا علوم کارشناسی پیوسته مپنج دانشجویان ترم مخاطبان:

  واحد 3 واحد: تعداد

  هرهفته بهچهارشنروزهای  10لغایت  8ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 فته دوم(ه 8) شنبهسه روزهای  10لغایت  8ساعت شنبه و دو ایهوزر 10لغایت  8ساعت زمان ارائه درس: 

 1399 -1400سال تحصیلی  اولیمسال ن هرهفته

 دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی نصراله سهرابی دکتر مدرس:

 زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروب شناسی عمومی درس و پیش نیاز:

 

 و مرفولوژی ندی،ب طبقه اهمیت، و ا از نظر تاریخچهبیماریز های ریباکت با دانشجویان آشنایی :هدف کلی درس 

 ، كژنی آنتی خصوصیات ، بیوشیمیایی صفات کشت رشد، خصوصیات ، متابولیسم و فیزیولوژی ، ساختمان

 ، کنترل و یشگیریپ آزمایشگاهی، تشخیص مصونیت، اپیدمیولوژی، بالینی، عالئم پاتوژنز، بیماریزایی، فاکتورهای

 روییدا مقاومت و اندرم
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 بیماریزا های باکتری بندی طبقه -1

 استافیلوکوک -2

 پنوموکوک و استرپتوکوک -3

 باکتریومها کورینه -4

 اریزپلوتریکس لیستریا، -5

 ها باسیلوس -6

 ها کلستریدیوم -7

 نایسریاسه -8

 (اشریشیا و شیگال) آنتروباکتریاسه -9

 (رسینیای نال،سالمو) آنتروباکتریاسه -10

 موناداسهسودو -11

 بروسال -12

 هموفیلوس ،بوردتال -13

 ویبریوناسیه -14

 پلزیوموناس آئروموناس، -15

 کمپیلوباکتر -16

 هلیکوباکتر -17

 هامایکوباکتریوم -18

 (ترپونما) ها اسپروکت -19

 (لپتوسپیرا )بورلیا، هااسپروکت -20

 ریکتزیا -21

 کالمیدیا -22



 مایکوپالسما -23

 استرپتومیسس نوکاردیا، ها، اکتینومیست -24

 یازهویب هایباکتری -25

 
 ه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژ

 

 بیماریزا های باکتری بندی طبقه هدف کلی جلسه اول:

 
 :اولاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 وضیح دهد.تزا را روش های مختلف طبقه بندی باکتری های بیماری-1-1

 شناسد.زا ببیماری ایری هنه های مختلف باکتجنس ها و گو -2-1

 استافیلوکوک :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 لف استافیلوکوک را بشناسد.گونه های مخت-1-2

 استافیلوکوک اورئوس را توضیح دهد. اهمیت و تاریخچه -2-2

 ضیح دهد.تورا  استافیلوکوک اورئوس ساختمان و مرفولوژی  -3-2

 استافیلوکوک اورئوس را توضیح دهد. متابولیسم و فیزیولوژی  -4-2

 استافیلوکوک اورئوس را توضیح دهد. ژنیك آنتی صوصیاتخ و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -5-2

 دهد. استافیلوکوک اورئوس را توضیح پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -6-2

 ک اورئوس را توضیح دهد.استافیلوکو در عفونت های مصونیت ژی و لوودمیاپی بالینی، عالئم  -7-2

 استافیلوکوک اورئوس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص  -8-2

 ورئوس را توضیح دهد.ارا در استافیلوکوک  دارویی مقاومت و درمان ، کنترل و پیشگیری  -9-2

در عفونت های انسان توضیح اپروفیتیکوس س وکوکیلاهمیت و نقش استافیلوکوک اپیدرمیدیس و استاف -10-2

 دهد.

 پنوموکوک و استرپتوکوک :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:



 لف استرپتوکوک را بشناسد.گونه های مخت-1-3

 استرپتوکوک پیوژنس را توضیح دهد. اهمیت و تاریخچه -2-3

 توکوک پیوژنس را توضیح دهد.استرپ ختماناس و ژیمرفولو  -3-3

 استرپتوکوک پیوژنس را توضیح دهد. متابولیسم و فیزیولوژی  -4-3

 استرپتوکوک پیوژنس را توضیح دهد. ژنیك آنتی صوصیاتخ و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -5-3

 هد.داسترپتوکوک پیوژنس را توضیح  پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -6-3

 وضیح دهد.تاسترپتوکوک پیوژنس را  مصونیت در عفونت های اپیدمیولوژی و  لینی،با عالئم  -7-3

 استرپتوکوک پیوژنس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص  -8-3

 استرپتوکوک پیوژنس را توضیح دهد. درمان و پیشگیری، کنترل  -9-3

 دهد.وضیح ت را (نمونیه )پنوموکوکاسترپتوکوک  اهمیت و تاریخچه -10-3

 استرپتوکوک پیوژنس را توضیح دهد. ساختمان و مرفولوژی  -11-3

 را توضیح دهد. نمونیهاسترپتوکوک  متابولیسم و فیزیولوژی  -12-3

 را توضیح دهد. نمونیهاسترپتوکوک  یكژن آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -13-3

 را توضیح دهد. نیهنموتوکوک ترپاس ژنزپاتو بیماریزایی و فاکتورهای  -14-3

 را توضیح دهد. نمونیهاسترپتوکوک  مصونیت در عفونت های اپیدمیولوژی و  بالینی، عالئم  -15-3

 را توضیح دهد. نمونیهاسترپتوکوک  آزمایشگاهی تشخیص  -16-3

 را توضیح دهد. نمونیهاسترپتوکوک  درمان و پیشگیری، کنترل  -17-3

 

 ریومهاباکت کورینه :مچهارهدف کلی جلسه 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 اکتریوم را توضیح دهد.بهای کورینه گونه اهمیت و تاریخچه -1-4

گونه کورینه باکتریوم دیفتریه را توضیح  ژنیك آنتی صوصیاتخ و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-4

 دهد.

 وضیح دهد.تکورینه باکتریوم دیفتریه را  پاتوژنز وبیماریزایی  ایهتورفاک  -3-4



 ح دهد.را توضی اپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری دیفتری بالینی، عالئم -4-4 

 را توضیح دهد. بیماری دیفتری آزمایشگاهی تشخیص -5-4

 را توضیح دهد. بیماری دیفتری درمان و پیشگیری، کنترل  -6-4

را توضیح  کتریوم دیفتریه، لیستریا منوسیتوژنس و اریزپلوتریکسای کورینه باهی بین گونهاقافترتشخیص  -7-4

 دهد.

 اریزپلوتریکس لیستریا، :پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 توضیح دهد. لیستریا منوسیتوژنس را ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -1-5

 لیستریا منوسیتوژنس را توضیح دهد. اتوژنزپ ریزایی ومابی هایفاکتور  -2-5

 توضیح دهد. ناشی از لیستریا منوسیتوژنس را اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -3-5

 لیستریا منوسیتوژنس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص -4-5

 ا توضیح دهد.منوسیتوژنس را ستریناشی از لی عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -5-5

 دهد. اریزپلوتریکس را توضیح ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -6-5

 اریزپلوتریکس را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -7-5

 .هددیح ناشی از اریزپلوتریکس را توض اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -8-5

 اریزپلوتریکس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص -9-5

  ناشی از اریزپلوتریکس را توضیح دهد. عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -10-5

 ها باسیلوس :مششهدف کلی جلسه 

 :مششاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 .را توضیح دهدس راسیباسیلوس آنت اهمیت و تاریخچه -1-6

 توضیح دهد. باسیلوس آنتراسیس را ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-6

 باسیلوس آنتراسیس را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-6

 را توضیح دهد.اپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری سیاه زخم  بالینی، عالئم -4-6

 س آنتراسیس را توضیح دهد.باسیلو شگاهیایآزم تشخیص -5-6



 را توضیح دهد.بیماری سیاه زخم  درمان و پیشگیری، کنترل  -6-6

 ها کلستریدیوم :مهفتهدف کلی جلسه 

 :مهفتاهداف ویژه جلسه 

 های کلستریدیوم را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-7

 ا توضیح دهد.کلستریدیوم ر هایگونه یكنژ آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-7

 های کلستریدیوم را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-7

 کاذب کولیت با غشای وهای بوتولیسم، کزاز، گانگرن گازی اپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری بالینی، عالئم -4-7

 را توضیح دهد.

 را توضیح دهد.وم کلستریدی ایهنهگو آزمایشگاهی تشخیص -5-7

را توضیح  ی کاذبهای بوتولیسم، کزاز، گانگرن گازی و کولیت با غشابیماری درمان و پیشگیری، کنترل  -6-7

 دهد.

 نایسریاسه :مهشتهدف کلی جلسه 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 دهد. ایسریا مننژیتیدیس را توضیحیا گنوره و نسرنای هایگونه اهمیت و تاریخچه -1-8

وره و نایسریا های نایسریا گنگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-8

 مننژیتیدیس را توضیح دهد.

 را توضیح دهد. های نایسریا گنوره و نایسریا مننژیتیدیسگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-8

و نایسریا  های نایسریا گنورهناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های ی،بالین عالئم -4-8 

 مننژیتیدیس را توضیح دهد.

 های نایسریا گنوره و نایسریا مننژیتیدیس را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-8

یح ننژیتیدیس را توضایسریا میا گنوره و نسرنای هایناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-8

 دهد.

 (اشریشیا و شیگال) آنتروباکتریاسه :منههدف کلی جلسه 

  :منهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 های اشریشیا و شیگال را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-9



 یگال را توضیح دهد.شهای اشریشیا و گونه نیكژ آنتی یاتوصخص و یبیوشیمیای صفات رشد، خصوصیات -2-9

 های اشریشیا و شیگال را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-9

 هد.دشیگال را توضیح  های اشریشیا وناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-9 

 یا و شیگال را توضیح دهد.های اشریشنهگو اهیآزمایشگ تشخیص -5-9

 دهد. های اشریشیا و شیگال را توضیحناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-9

 (سالمونال، یرسینیا) آنتروباکتریاسه :مدههدف کلی جلسه 

 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 سالمونال و یرسینیا را توضیح دهد. هایگونه تمیاه و هتاریخچ -1-10

 ا را توضیح دهد.های سالمونال و یرسینیگونه ژنیك آنتی و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-10

 های سالمونال و یرسینیا را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-10

یح و یرسینیا را توض های سالمونالناشی از گونه یدر عفونت ها یتمصوناپیدمیولوژی و  بالینی، عالئم -4-10 

 دهد.

 را توضیح دهد. های تب تیفوئید و طاعونبیماری آزمایشگاهی تشخیص -5-10

 را توضیح دهد. های تب تیفوئید و طاعونبیماری درمان و پیشگیری، کنترل  -6-10

 سودوموناداسه :میازدههدف کلی جلسه 

 :مزدهای جلسهاهداف ویژه 

 یان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:در پا

 های سودوموناس را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-11

 را توضیح دهد. های سودوموناسگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-11

 دهد. یحتوض های سودوموناس راگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-11

 ا توضیح دهد.رهای سودوموناس ناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-11 

 های سودوموناس را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-11

 های سودوموناس را توضیح دهد.ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-11

 بروسال :مدهازدوه هدف کلی جلس



 :مدوازدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 های بروسال را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-12

 را توضیح دهد. های بروسالگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-12

 را توضیح دهد. ی بروسالهاهونگ نزپاتوژ بیماریزایی و فاکتورهای  -3-12

  را توضیح دهد.های بروسالناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-12 

 های بروسال را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-12

 .های بروسال را توضیح دهدناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-12

 هموفیلوس ،بوردتال :مهسیزدسه لی جلک هدف

 :مسیزدهاهداف ویژه جلسه 

 بوردتال پرتوسیس را توضیح دهد.  اهمیت و تاریخچه -1-13

 توضیح دهد. بوردتال پرتوسیس را ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-13

 یح دهد.وضرا تبوردتال پرتوسیس  پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-13

 توضیح دهد. ناشی از بوردتال پرتوسیس را اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-13

 بوردتال پرتوسیس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص -5-13

 ناشی از بوردتال پرتوسیس را توضیح دهد. عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-13

 وس را توضیح دهد.ی هموفیلهاهونگ یتاهم و تاریخچه -7-13

 ا توضیح دهد.رهای هموفیلوس گونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -8-13

 های هموفیلوس را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -9-13

 توضیح دهد.را  هموفیلوسهای ناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -10-13 

 های هموفیلوس را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -11-13

 های هموفیلوس را توضیح دهد.ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -12-13

 ویبریوناسیه :مدهچهارهدف کلی جلسه 

 :مدهچهاراهداف ویژه جلسه 

 انشجو باید قادر باشد:در پایان این جلسه د



 ویبریو کلرا را توضیح دهد. اهمیت و تاریخچه-1-14

 توضیح دهد. ویبریوکلرا  را ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-14

 ویبریو کلرا  را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-14

 دهد. ناشی از ویبریو کلرا را توضیح در عفونت هایاپیدمیولوژی و مصونیت  بالینی، عالئم -4-14

 د.های نایسریا گنوره و نایسریا مننژیتیدیس را توضیح دهگونه آزمایشگاهی تشخیص -5-14

 را توضیح دهد. بیماری وبا درمان و پیشگیری، کنترل  -6-14

 پلزیوموناس آئروموناس، :مپانزدههدف کلی جلسه 

  :مپانزدهاهداف ویژه جلسه 

 های آئروموناس و پلزیوموناس را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-15

 یح دهد.های آئروموناس و پلزیوموناس را توضگونه بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-15

 هد.های آئروموناس و پلزیوموناس را توضیح دگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-15

 و پلزیوموناس را های آئروموناسناشی از گونه ولوژی و مصونیت در عفونت هایاپیدمی بالینی، عالئم -4-15

 توضیح دهد.

 های آئروموناس و پلزیوموناس را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -6-15

 لزیوموناس را توضیح دهد.پهای آئروموناس و ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل -7-15

 کمپیلوباکتر :مشانزده هدف کلی جلسه

 :مشانزدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 های کمپیلوباکتر را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-16

 وباکتر فتوس را توضیح دهد.های کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلگونه بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-16

 تر فتوس را توضیح دهد.های کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-16

توس را ونی و کمپیلوباکتر فناشی از کمپیلوباکتر ژژ اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-16

 توضیح دهد.

 های کمپیلوباکتر را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-16

 ح دهد.های کمپیلوباکتر را توضیناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-16

 هلیکوباکتر :مهفدههدف کلی جلسه 



 :مهفدهاهداف ویژه جلسه 

 هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. اهمیت و تاریخچه -1-17

 هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-17

 هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-17

 توضیح دهد. ناشی از هلیکوباکتر پیلوری را اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-17

 هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص -5-17

 ناشی از هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد یعفونت ها درمان و پیشگیری، کنترل  -6-17

 هامایکوباکتریوم :مهیجدههدف کلی جلسه 

 :هیجدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 یوم لپره را توضیح دهد.های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و مایکوباکترگونه اهمیت و تاریخچه -1-18

 اکتریوم را توضیح دهد.های مایکوبگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی فاتص رشد، خصوصیات -2-18

 پره را توضیح دهد.لهای مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و گونه پاتوژنز زایی وبیماری فاکتورهای  -3-18

 .وضیح دهدریوم را تهای مایکوباکتناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-18

 د.را توضیح ده های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و مایکوباکتریوم لپرهگونه آزمایشگاهی تشخیص -5-18

م ولوزیس و مایکوباکتریوهای مایکوباکتریوم توبرکناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-18

 لپره را توضیح دهد.

 باکتریوم را توضیح دهد.های آتیپیك مایکوگونه خصوصیات -7-18

 (ترپونما) هااسپروکت :منوزدههدف کلی جلسه 

 :منوزدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 بیماری سیفلیس را توضیح دهد. اهمیت و تاریخچه-1-19

 یح دهد.م را توضترپونما پالیدو ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-19

 ترپونما پالیدوم را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-19

 را توضیح دهد. اپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری سیفلیس بالینی، عالئم -4-19 



 را توضیح دهد. بیماری سیفلیس آزمایشگاهی تشخیص -5-19

 د.ا توضیح ده بیماری سیفلیس ر درمان و پیشگیری، کنترل  -6-19

 (لپتوسپیرا )بورلیا، هااسپروکت :مبیستهدف کلی جلسه 

 :مبیستاهداف ویژه جلسه 

 های بورلیا را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-20

 وضیح دهد.های بورلیا را تگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-20

 های بورلیا را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-20

 ضیح دهد.را تو های تب راجعه و بیماری الیماپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری بالینی، عالئم -4-20

 های بورلیا را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-20

 را توضیح دهد. های تب راجعه و بیماری الیمبیماری درمان و پیشگیری، کنترل  -6-20

 های بورلیا را توضیح دهد.گونه اهمیت و اریخچهت -7-20

 ا توضیح دهد.های لپتوسپیرا رگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -8-20

 های لپتوسپیرا را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -9-20

 را توضیح دهد.لپتوسپیروزیس اپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری  بالینی، عالئم -10-20

 های لپتوسپیرا را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -11-20

 را توضیح دهد.بیماری لپتوسپیروزیس  درمان و پیشگیری، کنترل  -12-20

 ریکتزیا :مویکبیستهدف کلی جلسه 

 :ویکمبیستاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 های ریکتزیا را توضیح دهد.گونه اهمیت و اریخچهت -1-21

 ا توضیح دهد.های ریکتزیا رگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-21

 های ریکتزیا را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-21

 ا توضیح دهد.رهای ریکتزیا ناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-21 

 های ریکتزیا را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-21

 های ریکتزیا را توضیح دهد.ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-21



 کالمیدیا :ودومبیستهدف کلی جلسه 

 :ودومبیست اهداف ویژه

 ی کالمیدیا را توضیح دهد.هاگونه اهمیت و تاریخچه -1-22

 توضیح دهد. های کالمیدیا راگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-22

 های کالمیدیا را توضیحگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-22

 وضیح دهد.ترا  های کالمیدیاناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-22

 های کالمیدیا را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-22

 های کالمیدیا را توضیح دهد.ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-22

 مایکوپالسما :وسومبیستهدف کلی جلسه 

 :وسومبیستاهداف ویژه 

 ضیح دهد.های مایکوپالسما را توگونه اهمیت و تاریخچه -1-23

 را توضیح دهد. های مایکوپالسماگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-23

 های مایکوپالسما را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-23

 ا توضیح دهد.ر های مایکوپالسماناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-23

 های مایکوپالسما را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-23

 های مایکوپالسما را توضیح دهد.ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-23

 استرپتومیسس نوکاردیا، ها، اکتینومیست :وچهارمبیستهدف کلی جلسه 

 :وچهارمبیست اهداف ویژه جلسه

 ین جلسه دانشجو باید قادر باشد:در پایان ا

 ح دهد.استرپتومیسس را توضی نوکاردیا، ، های اکتینومیستگونه اهمیت و تاریخچه -1-24

 میسس را توضیح دهد.استرپتو نوکاردیا، ، های اکتینومیستگونه بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-24

 را توضیح دهد. استرپتومیسس نوکاردیا، ، ومیستهای اکتینگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-24

ا راسترپتومیسس  ردیا،نوکا ، های اکتینومیستناشی از گونه اپیدمیولوژی در عفونت های و بالینی عالئم -4-24 

 توضیح دهد.

 استرپتومیسس را توضیح دهد. نوکاردیا، ، های اکتینومیستگونه آزمایشگاهی تشخیص -5-24

استرپتومیسس را  نوکاردیا، ، های اکتینومیستناشی از گونه عفونت های درمان و ترلپیشگیری، کن  -6-24



 توضیح دهد.

  هوازیبی هایباکتری :وپنجمبیستهدف کلی جلسه 

 :وپنجمبیستاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 د.هوازی را توضیح دهبی هایباکتری اهمیت و تاریخچه -1-25

 هوازی را توضیح دهد.بی هایباکتری ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-25

 هوازی را توضیح دهد.بی هایباکتری پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-25

 دهد.هوازی را توضیح بی هایناشی از باکتری اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-25 

 هوازی را توضیح دهد.بی هایباکتری آزمایشگاهی تشخیص -5-25

 هوازی را توضیح دهد.بی هایناشی از باکتری عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-25

 منابع:

1- Medical Microbiology, P.R. Murray (Latest ed). 

2- Medical Microbiology, Jawetz (Latest ed). 

3- Baily & Scoott's Diagnostic Microbiology (Latest ed) 
 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ روش تدریس:

 پروژکتور ویدیو وایت برد ، کامپیوتر ،  پاورپوینت، های اسالید وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

  هر جلسه 10 کتبی کوئیز

   8-10شنبه دو MCQ 20 03/09/99کتبی  ترم ون میان زمآ
MCQ 60 05/11/99 یکتب آزمون پایان ترم  30/8-30/10شنبه  
حضور فعال در 

 کالس
  هر جلسه 10 ارزشیابی استاد

 

 از .باشند داشته حضور درس درکالس استاد از قبل موظفند دانشجویان مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 مطالب رئوس جلسه، هر پایان در .استدو ساعت  کالس هر زمان مدت .کنند علمی خوداری غیر یها بحث

 حاضر کالس در قبلی مطالعه با تواند می دانشجو لذا گردد می ارائه دانشجویان به شفاهی طور به آینده جلسه

  .شود

                 دکتر نصراله سهرابینام و امضای مدرس:  

     دکتر نصراله سهرابیر گروه: ضای مدینام و ام

              

 دانشکده: EDOام و امضای مسئولن

 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 ایشگاهیکارشناسی پیوسته علوم آزم-()نظری باکتری شناسی پزشکی بندی درس جدول زمان

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر سهرابی بیماریزا های باکتری بندی طبقه 17/06/99 1

 دکتر سهرابی استافیلوکوک 24/06/99 2

 دکتر سهرابی پنوموکوک و استرپتوکوک 31/06/99 3

 دکتر سهرابی باکتریومها کورینه 07/07/99 4

 سهرابیدکتر  اریزپلوتریکس لیستریا، 14/07/99 5

 دکتر سهرابی ها باسیلوس 21/07/99 6

 دکتر سهرابی ها کلستریدیوم 28/07/99 7

 دکتر سهرابی نایسریاسه 05/08/99 8

 دکتر سهرابی (اشریشیا و شیگال) آنتروباکتریاسه 12/08/99 9

 دکتر سهرابی (سالمونال، یرسینیا) آنتروباکتریاسه 19/08/99 10

 ابیدکتر سهر سودوموناداسه 20/08/99 11

 دکتر سهرابی بروسال 26/08/99 12

 دکتر سهرابی هموفیلوس بوردتال، 27/08/99 13

 دکتر سهرابی ویبریوناسیه 03/09/99 14

 دکتر سهرابی پلزیوموناس آئروموناس، 04/09/99 15

 دکتر سهرابی کمپیلوباکتر 10/09/99 16

 دکتر سهرابی هلیکوباکتر 11/09/99 17

 دکتر سهرابی هاکتریوممایکوبا 17/09/99 18

 دکتر سهرابی (ترپونما) ها اسپروکت 18/09/99 19

 دکتر سهرابی (لپتوسپیرا )بورلیا، هااسپروکت 24/09/99 20

 دکتر سهرابی ریکتزیا 25/09/99 21

 دکتر سهرابی کالمیدیا 01/10/99 22

 دکتر سهرابی مایکوپالسما 02/10/99 23

 دکتر سهرابی استرپتومیسس نوکاردیا، ها، میستاکتینو 08/10/99 24

 دکتر سهرابی هوازیبی هایباکتری 09/10/99 25
 

 


