
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 نظری() 2باکتری شناسی پزشکیعنوان درس : 
 هیآزمایشگا علوم پیوستهناکارشناسی  دوم دانشجویان ترم مخاطبان:

  واحد 2 واحد: تعداد

  شنبه هرهفتهیکروزهای  10لغایت  8ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 1399-1400سال تحصیلی  اولیمسال ن هرهفتهشنبه  ایوزهر 10لغایت  8ساعت زمان ارائه درس: 

 دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی نصراله سهرابی دکتر مدرس:

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 و مرفولوژی ندی،ب طبقه اهمیت، و بیماریزا از نظر تاریخچه های باکتری با دانشجویان آشنایی :هدف کلی درس 

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

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

 دارویی مقاومت و درمان
 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 انیسمها و واکنش ایمنی به عفونتها.ارگکروکلیات، مکانیسم پاتوژنیسیته می -1

 )استافیلوکوك، میکروکوك، پالنوکوك،...( میکروکوکاسه -2

 )استرپتوکوك ها، پنوموکوك ها،...( استرپتوکوکاسه -3

 اریزیپلوتریکس کورینه باکتریومها، لیستریا و -4

 باسیلوس ها -5

 کلستریدیوم ها -6

 یسریاسهان -7

 ال، پروتئوس، یرسینیا، ...(بسیکل آنتروباکتریاسه)سالمونال، شیگال، اشرشیاها، -8

 سودوموناداسه)سودوموناس، استنوتروفوموناس، بورخولدریا،...( -9

 بروسال، هموفیلوس، بوردتال -10

 ویبریو، آئروموناس وپلزیوموناس وکمپیلوباکترو هلیکوباکتر -11

 مایکوباکتریومها -12

 اسپیروکت ها)بورلیا، تره پونما، لپتوسپیرا( -13

 هاسمامایکوپال، ریکتزیا، کالمیدیا -14

 آکتینومیست ونوکاردیا، استرپتومایسس -15

 باکتریهای بی هوازی -16

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ها کلیات، مکانیسم پاتوژنیسیته میکروارگانیسمها و واکنش ایمنی به عفونت هدف کلی جلسه اول:

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

 د.زا را توضیح دهمختلف طبقه بندی باکتری های بیماریای ش هرو-1-1



 شناسد.زا بجنس ها و گونه های مختلف باکتری های بیماری -2-1

 را توضیح دهد. مکانیسم پاتوژنیسیته میکروارگانیسمها -3-1

 های باکتریال را توضیح دهد.یمنی بدن در مقابل عفونتاهای انواع واکنش -4-1

 میکروکوکاسه)استافیلوکوك، میکروکوك، پالنوکوك،...( :دومهدف کلی جلسه 

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

 توضیح دهد. های مختلف خانواده میکروکوکاسه را نام برده وجنس -1-2

 ونه های مختلف استافیلوکوك را بشناسد.گ-2-2

 را توضیح دهد.وس ورئاستافیلوکوك ا اهمیت و تاریخچه -3-2

 استافیلوکوك اورئوس را توضیح دهد. ساختمان و مرفولوژی  -4-2

 استافیلوکوك اورئوس را توضیح دهد. متابولیسم و فیزیولوژی  -5-2

 استافیلوکوك اورئوس را توضیح دهد. كژنی آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -6-2

 استافیلوکوك اورئوس را توضیح دهد. ژنزاتوپ بیماریزایی و فاکتورهای  -7-2

 س را توضیح دهد.استافیلوکوك اورئو مصونیت در عفونت های اپیدمیولوژی و  بالینی، عالئم  -8-2

 استافیلوکوك اورئوس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص  -9-2

 یح دهد.توضا ررا در استافیلوکوك اورئوس  دارویی مقاومت و درمان ، کنترل و پیشگیری  -10-2

همیت و نقش استافیلوکوك اپیدرمیدیس و استافیلوکوك ساپروفیتیکوس در عفونت های انسان توضیح ا -11-2

 دهد.

 استرپتوکوکاسه)استرپتوکوك ها، پنوموکوك ها،...( :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 توکوك را بشناسد.ترپاس لفگونه های مخت-1-3

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

 استرپتوکوك پیوژنس را توضیح دهد. ساختمان و مرفولوژی  -3-3

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

 نس را توضیح دهد.یوژك پاسترپتوکو ژنیك آنتی صوصیاتخ و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -5-3



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

 پیوژنس را توضیح دهد. استرپتوکوك مصونیت در عفونت های اپیدمیولوژی و  بالینی، عالئم  -7-3

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

 استرپتوکوك پیوژنس را توضیح دهد. نمادر و پیشگیری، کنترل  -9-3

 را توضیح دهد. نمونیه )پنوموکوك(استرپتوکوك  اهمیت و تاریخچه -10-3

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

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

 را توضیح دهد. نمونیهاسترپتوکوك  یكژن آنتی خصوصیات و یبیوشیمیای صفات رشد، خصوصیات -13-3

 را توضیح دهد. نمونیهاسترپتوکوك  پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -14-3

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

 دهد. ضیحتو را نمونیهاسترپتوکوك  آزمایشگاهی تشخیص  -16-3

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

 اریزیپلوتریکس کورینه باکتریومها، لیستریا و :چهارمهدف کلی جلسه 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 د.ده اکتریوم را توضیحبهای 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 بیماریزایی و فاکتورهای  -3-4

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

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

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

 توضیح دهد. لیستریا منوسیتوژنس را ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -7-4

 .لیستریا منوسیتوژنس را توضیح دهد پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -8-4

 توضیح دهد. ناشی از لیستریا منوسیتوژنس را اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -9-4



 لیستریا منوسیتوژنس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص -10-4

 ناشی از لیستریا منوسیتوژنس را توضیح دهد. عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -11-4

 ح دهد.اریزپلوتریکس را توضی ژنیك آنتی خصوصیات و یمیاییوشبی صفات رشد، خصوصیات -12-4

 اریزپلوتریکس را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -13-4

 ح دهد.ناشی از اریزپلوتریکس را توضی اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -14-4

 هد.ح داریزپلوتریکس را توضی آزمایشگاهی تشخیص -15-4

 ناشی از اریزپلوتریکس را توضیح دهد. عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -16-4

 کس را توضیحهای کورینه باکتریوم دیفتریه، لیستریا منوسیتوژنس و اریزپلوتریشخیص افتراقی بین گونهت -17-4

 دهد.

 باسیلوس ها :پنجمهدف کلی جلسه 

 
 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 شجو باید قادر باشد:دانسه در پایان این جل

 باسیلوس آنتراسیس را توضیح دهد. اهمیت و تاریخچه -1-5

 توضیح دهد. باسیلوس آنتراسیس را ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-5

 باسیلوس آنتراسیس را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-5

 را توضیح دهد.و مصونیت در بیماری سیاه زخم ژی ولواپیدمی بالینی، عالئم -4-5

 باسیلوس آنتراسیس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص -5-5

 .را توضیح دهدبیماری سیاه زخم  درمان و پیشگیری، کنترل  -6-5

 کلستریدیوم ها :مششهدف کلی جلسه 

 :مششاهداف ویژه جلسه 

 دهد. ضیحتو های کلستریدیوم راگونه اهمیت و تاریخچه -1-6

 ا توضیح دهد.های کلستریدیوم رگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-6

 های کلستریدیوم را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-6

 اذبکا غشای ت بولیک وهای بوتولیسم، کزاز، گانگرن گازی اپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری بالینی، عالئم -4-6

 را توضیح دهد.



 های کلستریدیوم را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-6

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

 دهد.

 .(نیا، ..روتئوس، یرسی، پیالآنتروباکتریاسه)سالمونال، شیگال، اشرشیاها، کلبس :مهفتهدف کلی جلسه 

 :مهفتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

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

 یگال را توضیح دهد.شهای اشریشیا و گونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-7

 های اشریشیا و شیگال را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و هایفاکتور  -3-7

 هد.دشیگال را توضیح  های اشریشیا وناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-7 

 های اشریشیا و شیگال را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-7

 دهد. های اشریشیا و شیگال را توضیحناشی از گونه ایت هفونع درمان و پیشگیری، کنترل  -6-7

 های سالمونال و یرسینیا را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -7-7

 رسینیا را توضیح دهد.های سالمونال و یگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -8-7

 المونال و یرسینیا را توضیح دهد.ی سهاگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -9-7

 ح دهد.رسینیا را توضییهای سالمونال و ناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -10-7

 را توضیح دهد. های تب تیفوئید و طاعونبیماری آزمایشگاهی تشخیص -11-7

 را توضیح دهد. طاعون د ووئیهای تب تیفبیماری درمان و پیشگیری، کنترل  -12-7

 نایسریاسه :مهشتهدف کلی جلسه 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 دهد. های نایسریا گنوره و نایسریا مننژیتیدیس را توضیحگونه اهمیت و تاریخچه -1-8

ره و نایسریا ایسریا گنوی نهاگونه 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

های نایسریا گنوره و نایسریا ناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-8 



 ح دهد.وضیا تمننژیتیدیس ر

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

ح ننژیتیدیس را توضیمهای نایسریا گنوره و نایسریا ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-8

 دهد.

 ولدریا،...(ورخ، ب)سودوموناس، استنوتروفوموناس سودوموناداسه :منههدف کلی جلسه 

  :منهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

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

 ا توضیح دهد.رهای سودوموناس گونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-9

 های سودوموناس را توضیح دهد.گونه نزپاتوژ بیماریزایی و فاکتورهای  -3-9

 را توضیح دهد. های سودوموناسناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-9 

 های سودوموناس را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-9

 هد.ح دوضیهای سودوموناس را تناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-9

 بروسال، هموفیلوس، بوردتال :مدههدف کلی جلسه 

 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 های بروسال را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-10

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

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

  را توضیح دهد.های بروسالناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-10 

 های بروسال را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-10

 .های بروسال را توضیح دهدهگوناز ناشی  عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-10

 بوردتال پرتوسیس را توضیح دهد.  اهمیت و تاریخچه -7-10

 توضیح دهد. بوردتال پرتوسیس را ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -8-10

 بوردتال پرتوسیس را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -9-10



 ا توضیح دهد.ناشی از بوردتال پرتوسیس ر اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های نی،بالی عالئم -10-10

 بوردتال پرتوسیس را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص -11-10

 ناشی از بوردتال پرتوسیس را توضیح دهد. عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -12-10

 هد.دیح توض های هموفیلوس راگونه اهمیت و تاریخچه -13-10

 را توضیح دهد. های هموفیلوسگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -14-10

 های هموفیلوس را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -15-10

 د.ده وضیحرا ت های هموفیلوسناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -16-10

 های هموفیلوس را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -17-10

 های هموفیلوس را توضیح دهد.ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -18-10

 و هلیکوباکتر ویبریو، آئروموناس وپلزیوموناس وکمپیلوباکتر :میازدههدف کلی جلسه 

 :میازدهاهداف ویژه جلسه 

 ویبریو کلرا را توضیح دهد. اهمیت و یخچهتار-1-11

 یح دهد.ویبریوکلرا  را توض ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-11

 ویبریو کلرا  را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-11

 هد.دوضیح ا ترا رناشی از ویبریو کل اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-11

 های آئروموناس و پلزیوموناس را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -5-11

 دهد. های آئروموناس و پلزیوموناس را توضیحگونه بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -6-11

 هد.های آئروموناس و پلزیوموناس را توضیح دگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -7-11

 پلزیوموناس را های آئروموناس وناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های الینی،ب معالئ -8-11

 توضیح دهد.

 های آئروموناس و پلزیوموناس را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -9-11

 .دهدضیح پلزیوموناس را تو های آئروموناس وناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل -10-11

 های کمپیلوباکتر را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -11-11

 کتر فتوس را توضیح دهد.های کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباگونه بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -12-11

 .دهد توس را توضیحفهای کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -13-11



توس را فو کمپیلوباکتر  ناشی از کمپیلوباکتر ژژونی اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -14-11

 توضیح دهد.

 های کمپیلوباکتر را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -15-11

 د.ح دههای کمپیلوباکتر را توضیناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -16-11

 هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. اهمیت و تاریخچه -17-11

 هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -18-11

 هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -19-11

 ا توضیح دهد.هلیکوباکتر پیلوری ر از ناشی اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -20-11

 هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد. آزمایشگاهی تشخیص -21-11

 ناشی از هلیکوباکتر پیلوری را توضیح دهد عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -22-11

 مایکوباکتریومها :مدوازدههدف کلی جلسه 

 :مدوازدهاهداف ویژه جلسه 

 باید قادر باشد: شجودان در پایان این جلسه

 یوم لپره را توضیح دهد.های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و مایکوباکترگونه اهمیت و تاریخچه -1-12

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

یح ایکوباکتریوم لپره را توضمکتریوم توبرکولوزیس و وبامایکهای گونه پاتوژنز زایی وبیماری فاکتورهای  -3-12

 دهد.

 د.ریوم را توضیح دههای مایکوباکتناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-12

 د.را توضیح ده های مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و مایکوباکتریوم لپرهگونه آزمایشگاهی تشخیص -5-12

م ولوزیس و مایکوباکتریوهای مایکوباکتریوم توبرکناشی از گونه عفونت های درمان و گیری، کنترلپیش  -6-12

 لپره را توضیح دهد.

 های آتیپیك مایکوباکتریوم را توضیح دهد.گونه خصوصیات -7-12

 اسپیروکت ها)بورلیا، تره پونما، لپتوسپیرا( :مسیزدههدف کلی جلسه 

 :مهسیزداهداف ویژه جلسه 

 پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:در 

 بیماری سیفلیس را توضیح دهد. اهمیت و تاریخچه-1-13



 م را توضیح دهد.ترپونما پالیدو ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-13

 ترپونما پالیدوم را توضیح دهد. پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-13

 را توضیح دهد. اپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری سیفلیس ینی،بال ئمعال -4-13 

 را توضیح دهد. بیماری سیفلیس آزمایشگاهی تشخیص -5-13

 ا توضیح دهد. بیماری سیفلیس ر درمان و پیشگیری، کنترل  -6-13

 های بورلیا را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -7-13

 وضیح دهد.های بورلیا را تگونه ژنیك آنتی خصوصیات و یاییبیوشیم صفات رشد، خصوصیات -8-13

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

 وضیح دهد.را ت های تب راجعه و بیماری الیماپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری بالینی، عالئم -10-13

 ح دهد.وضیرا تهای بورلیا گونه آزمایشگاهی تشخیص -11-13

 را توضیح دهد. های تب راجعه و بیماری الیمبیماری درمان و پیشگیری، کنترل  -12-13

 های بورلیا را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -13-13

 ا توضیح دهد.رهای لپتوسپیرا گونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -14-13

 های لپتوسپیرا را توضیح دهد.گونه پاتوژنز و اییاریزبیم فاکتورهای  -15-13

 را توضیح دهد.اپیدمیولوژی و مصونیت در بیماری لپتوسپیروزیس  بالینی، عالئم -16-13

 های لپتوسپیرا را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -17-13

 را توضیح دهد.بیماری لپتوسپیروزیس  درمان و پیشگیری، کنترل  -18-13

 کالمیدیا، ریکتزیا، مایکوپالسماها :مدهچهاره جلسکلی هدف 

 :مدهچهاراهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 های کالمیدیا را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -1-14

 .توضیح دهد های کالمیدیا راگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-14

 های کالمیدیا را توضیحگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-14

 توضیح دهد. های کالمیدیا راناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-14

 های کالمیدیا را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -5-14



 های کالمیدیا را توضیح دهد.گونه از ناشی عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-14

 های ریکتزیا را توضیح دهد.گونه اهمیت و تاریخچه -7-14

 وضیح دهد.تهای ریکتزیا را گونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -8-14

 های ریکتزیا را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -9-14

 توضیح دهد. های ریکتزیا راناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های لینی،با الئمع -10-14

 های ریکتزیا را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -11-14

 های ریکتزیا را توضیح دهد.ناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -12-14

 ا را توضیح دهد.سمکوپالهای مایگونه اهمیت و تاریخچه -13-14

 ا را توضیح دهد.های مایکوپالسمگونه ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -14-14

 های مایکوپالسما را توضیح دهد.گونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -15-14

 را توضیح دهد. کوپالسمامایهای ناشی از گونه اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -16-14

 های مایکوپالسما را توضیح دهد.گونه آزمایشگاهی تشخیص -17-14

 .های مایکوپالسما را توضیح دهدناشی از گونه عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -18-14

 آکتینومیست ونوکاردیا، استرپتومایسس :مپانزدههدف کلی جلسه 

  :مپانزدهاهداف ویژه جلسه 

 ن این جلسه دانشجو باید قادر باشد:ایادر پ

 ح دهد.استرپتومیسس را توضی نوکاردیا، ، های اکتینومیستگونه اهمیت و تاریخچه -1-15

 میسس را توضیح دهد.استرپتو نوکاردیا، ، های اکتینومیستگونه بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-15

 را توضیح دهد. استرپتومیسس نوکاردیا، ، تینومیستاک هایگونه پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-15

ا راسترپتومیسس  ردیا،نوکا ، های اکتینومیستناشی از گونه اپیدمیولوژی در عفونت های و بالینی عالئم -4-15 

 توضیح دهد.

 استرپتومیسس را توضیح دهد. نوکاردیا، ، های اکتینومیستگونه آزمایشگاهی تشخیص -5-15

سترپتومیسس را ا نوکاردیا، ، های اکتینومیستناشی از گونه عفونت های درمان و کنترل ری،یشگیپ  -6-15

 توضیح دهد.

 باکتریهای بی هوازی :مشانزدههدف کلی جلسه 

 :مشانزدهاهداف ویژه جلسه 



 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 دهد.هوازی را توضیح بی هایباکتری اهمیت و تاریخچه -1-16

 هوازی را توضیح دهد.بی هایباکتری ژنیك آنتی خصوصیات و بیوشیمیایی صفات رشد، خصوصیات -2-16

 هوازی را توضیح دهد.بی هایباکتری پاتوژنز بیماریزایی و فاکتورهای  -3-16

 د.ح دههوازی را توضیبی هایناشی از باکتری اپیدمیولوژی و مصونیت در عفونت های بالینی، عالئم -4-16 

 هوازی را توضیح دهد.بی هایباکتری آزمایشگاهی تشخیص -5-16

 هوازی را توضیح دهد.بی هایناشی از باکتری عفونت های درمان و پیشگیری، کنترل  -6-16

 
 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 

 
 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

  جلسههر  10 کتبی کوئیز

 شنبه    MCQ 30 01/09/99 18-16کتبی  ترم ن میان زموآ
 30/8-30/10شنبه  MCQ 60 05/11/99کتبی  آزمون پایان ترم

ارزشیابی  حضور فعال در کالس

 استاد

  هر جلسه 10

 
 

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

 مطالب رئوس سه،جل هر پایان رد .استدو ساعت  کالس هر زمان مدت .کنند علمی خوداری غیر ایه 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 سهرابییر گروه: مد ضاینام و ام

 

 دانشکده: EDOام و امضای مسئولن 

 

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :             تاریخ تحویل:             

 



 )نظری( 2پزشکی شناسی  باکتری جدول زمانبندی درس

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

کلیات، مکانیسم پاتوژنیسیته میکروارگانیسمها و واکنش ایمنی  15/06/99 1

 به عفونتها

 دکتر سهرابی

 دکتر سهرابی )استافیلوکوك، میکروکوك، پالنوکوك،...( میکروکوکاسه 22/06/99 2

 دکتر سهرابی )استرپتوکوك ها، پنوموکوك ها،...( استرپتوکوکاسه 29/06/99 3

 دکتر سهرابی لیستریا واریزیپلوتریکسا، کورینه باکتریومه 05/07/99 4

 دکتر سهرابی اریزپلوتریکس لیستریا، 12/07/99 5

 دکتر سهرابی ها باسیلوس 19/07/99 6

 دکتر سهرابی ها کلستریدیوم 03/08/99 7

 دکتر سهرابی نایسریاسه 10/08/99 8

 دکتر سهرابی (و...اشریشیا و شیگال) آنتروباکتریاسه 17/08/99 9

 دکتر سهرابی سودوموناداسه 24/08/99 10

 دکتر سهرابی بروسال، هموفیلوس، بوردتال 01/09/99 11

 دکتر سهرابی ئروموناس وپلزیوموناس وکمپیلوباکترو هلیکوباکترویبریو، آ 08/09/99 12

 دکتر سهرابی مایکوباکتریومها 15/09/99 13

 دکتر سهرابی ا(پیر)بورلیا، تره پونما، لپتوس اسپیروکت ها 22/09/99 14

 آکتینومیست ونوکاردیا، استرپتومایسس 29/09/99 15
 

 دکتر سهرابی

 دکتر سهرابی ازیکتریهای بی هوبا 06/10/99 16

 

 

 

 


