Course Plan
معاونت آموزشي و پژوهشي
موضوع تدريس میکروب شناسی و انگل شناسی تاريخ تدوين9831/7/5 :

پيش نياز  :زيست شناسي سلولي

فراگيران :

رشته علوم آزمايشگاهی

تاريخ بازنگری9819/3/95 :

مقطع  :کارشناسی

مولكولي
ساعات تدريس  :يكشنبه 01-01

تعداد جلسات  9 :جلسه تئوری و  4جلسه

محل اجرا  :کالس 211

عملی
نوع واحد  2 :واحد
تئوری و  ./5واحد عملی

تعداد واحد 2/5 :

مدرسين  :دكتر مجيد زارع بيدكي و
دكتر محمد حسن نمايي

شرح درس :
در اين درس دانشجويان با ميکروارگانيسمهای مختلف توليد کننده عفونتهای انسانی و انگل ها و قارچ های بيماری زای انسانی و
راه های انتقال آنهاآشنا می شوند و با برخورداری از دانش الزم در زمينه پيشگيری و نحوه مقابله با آنها از بروز عفونت در محيط
اتاق عمل جلوگيری خواهد کرد.

اهداف کلی :
اهداف كلي :آشنايی با ساختمان و عملكرد میكروارگانیسم ها و نقش آنها در زندگی انسان (در بیماری و سالمت)

اهداف رفتاری :

دانشجو باید در پایان ترم :
نكات برجسته تاريخ ويروس شناسي را نام ببرد.
 طبقه بندی ارگانیسمها را بیان کند. ساختمان سلولی میكروارگانیسم ها را بیان کند. رشد و متابولیسم میكروبی را بیان کند. ژنتیک میكروبی و انتقال ژن در باکتری ها را شرح دهد. عوامل موثر بر تثبیت عفونت را توضیح دهد. بیماری زايی عفونتهای باکتريال را بیان کند. مخازن عفونت و انتقال عفونت را نام ببرد. عوامل درگیر در عفونت های بیمارستانی ،میكروب های شايع و بیماريهای آنها را بیان کند. -روش های مشاهده میكروسكوپی باکتریها را نشان دهد.

روشهای تدريس :
سخنراني ،پرسش و پاسخ

وظايف دانشجويان :
قبل از حضور در کالس مطالب پیش نیاز و حتي االمكان مطالب پیشبیني شده براي جلسه مورد نظر را مطالعه نموده و با
آمادگي و پیشزمینه ذهني در کالس حاضر شود
پس از هرجلسه با مطالعه منابع پیشنهادي ،آمادگي پاسخگويي به سؤاالتي را که در جلسه بعدي مطرح خواهد شد کسب نمايد
در کالس بصورت فعال و مداوم حضور يابد
در صورتي که براي دانشجويان تكلیفي مشخص کردد ،نسبت به انجام به موقع آن اقدام نمايد.

ارزشيابی دانشجو (:شيوه ،مقررات ،زمان)
-

ارزشیابی تشخیصی:
ارزشیابی تکوینی:
ارزشیابی تراکمی:

حضور مرتب ) (10%و پرسش و پاسخ در کالس ) ، (10%امتحانات طول دوره ) (10%و پايان نیمسال )(70%

جدول زمانبندي و محتواي درسي پيش بيني شده براي هر جلسه
شماره
جلسه
شماره
جلسه

نام مدرس

محتواي درسي پيشبيني شده

نام مدرس

محتواي درسي ميکروب شناسی اتاق عمل

جلسه اول

دكتر زارع

تعريف و طبقه بندي ميكروارگانيسم ها ،ساختمان باكتريها و ضمائم آن

جلسه دوم

دكتر زارع

رشد و تكثير باكتري ها ــ اکولوژی باکتریها ،فلور ميكروبي نرمال ــ بيماري
زايي باكتري ها

جلسه سوم

دكتر زارع

استافيلوکوک ها و استرپتوکوک ها

جلسه چهارم

دكتر زارع

کوکسی های گرم منفی ،کلستريديوم ها ،باسيلوس ها

جلسه پنجم

دكتر زارع

مايکوباکتريوم ها ،ليستريا و کورينه باکتريا ،هليکوباکتر و کمپيلوباکتر

جلسه ششم

دكتر زارع

– بروسال – هموفيلوس ،آنتروباکترياسه ،سودوموناس ،ويبريو

جلسه هفتم

دكتر زارع

ساختمان و خصوصيات ويروس ها

جلسه هشتم

دكتر زارع

ويروس های تنفسی ،گوارشی و عصبی ،ويروس های منتقله از طريق حشرات

جلسه نهم

دكتر زارع

ويروس های کبدی

جلسه دهم

دكتر زارع

عملی :معرفی آزمايشگاه ميکروب شناسی و مراحل کار در يک آزمايشگاه
ميکروب شناسی تشخيص طبی

دكتر زارع

عملی :مشاهد ميکروسکوپی الم مرطوب و ديدن حرکت باکتری ها

دكتر زارع

عملی :مشاهده ميکروسکوپی باکتری ها با انجام رنگ آميزی ساده

دكتر زارع

عملی :مشاهده ميکروسکوپی باکتری ها با انجام رنگ آميزی مرکب (گرم)

جلسه
یازدهم
جلسه
دوازدهم
جلسه
سيزدهم

منابع پيشنهادي براي مطالعه :

1. Medical Microbiology (Jawetz), 2012.
2. Medical Microbiology, Murray, 2012

تدوین و بازنگری  :دکتر مجيد زارع بيدکی
دکتر محمد حسن نمايی

