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 بسمه تعالی
 ازاد اسالمی واحد بجنورددانشگاه 

 ..…………  course planترمی  دوره  طرح 

 

 باکتری شناسی نظری  :نام درس
 89-89: نیمسال تحصیلی  *. 

 پرستاری مامائی     : دانشکده
 کارشناسی پرستاری :رشته و مقطع تحصیلی .*   

 (واحد عملینیم . یک واحد نظری )یک و نیم واحد  : تعداد واحد* 
 میکروب شناسی نظری انگل شناسی و قارچ شناسی :درس پیشنیاز  
        :روز و ساعت برگزاری*  
                                                ...کالس شماره  :محل برگزاری .*  

 پرستاری: گروه آموزشی*.

 الناز انفرادی مقدم: مدرسیننام 
 فرادی مقدمالناز ان: مسوول درسنام 

 :  روزهای تماس با مسئول درس
 ، ..........................: آدرس دفتر

  18091998199: تلفن
 elenferadi@gmail.com: پست الکترونیک 

 : هدف کلی درس

ز بیماران جهت پیشگیری و مراقبت ا, ایجاد توانایی در دانشجو به منظور شناخت انواع بیماری های ایجاد شده به وسیله تک یاخته ها
 روش نمونه گیری و اشنایی با روش های کشت و شناخت , جلوگیری از مواجهه با باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها

 

 :اهداف اختصاصی
 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

مخمر و قارچ و نقش باکتری ها در ,تک یاخته, ویروس,کتریژنتیک میکروب ها اعم از ؛ با,متابولیسم, فیزیولوِژی, ساختمان, طبقه بندی -0
 .سالمت و بیماری های انسان را شرح دهند

 .پاتوژنز و ایمنی شناسی را لیست نماید , بیماری, عفونت, میکروفلور نرمال -2
 ..را بداند(استریلیزلسیونو گندزدای:سالم سازی تجهیزات پزشکی شامل)روش های فیزیکی و شیمیایی -3
 .ویروس های بیماریزا و طبقه بندی آن ها را بداند-4
 .باکتری های بیماریزا و طبقه بندی ان ها را بداند -9
 .هلیکوباکتر را لیست نماید,کمپیلوباکتر,ویبریو, انترباکتریاسه بیماریزایی -9
 .را شرخ دهد( ب ها درارتباط باتیجاد ایمنی بدن در مقابل میکرو... ,انتی ژن, انواع مصونیت ها)ایمونولوژی -9
 
 
 

 : شیوه تدریس
 سخنرانی و توضیح پیرامون درس جلسه مورد نظر 
 مشاهده چرخه و عالئم بیماری ها  از روی اسالید

 پرسش و پاسخ و ایجاد بحث بین دانشجویان و استاد
 
 

 
 :نحوه ارزشیابی دانشجو

 (نمره 0)پرسش و پاسخ شفاهی
 (نمره4)هر سه جلسه کوییز از درس های گذشته

 (نمره 09)امتحان پایان ترم
 

 

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
 .در طول دوره یک جلسه غیبت موجه و در صورت سه بار تاخیر در کالس درس حذف خواهد شد

 :وظایف و تکالیف دانشجو
 حان های میانترمامادگی برای کوییز و امت, فعالیت در بحث های کالسی, حضور به موقع در کالس

 
  ---: تاریخ امتحان میان ترم* 

 ......     : تاریخ امتحان پایان ترم
 . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان* 
 
 

 :یمنابع اصل
 میکروب شناسی مورای 

 جاوتزمیکروب شناسی 
 میکروبیولوژی دکتر دمحم کریم رحیمی میکروب شناسی فشرده

 
 

 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
 

NCBI- 
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 ..... یجدول زمان بندی برنامه درس

  

آمادگی الزم / مالحظات  مدرس عنوان ساعت روز
دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

ژنتیک ,لیسممتابو, فیزیولوِژی, ساختمان, طبقه بندی 9-01 سه شنبه 
 تکثیر و مرگ و مرگ و میر باکتری ها,میکروب

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 مطالعه منابع

سالم سازی تجهیزات پزشکی )روش های فیزیکی و شیمیایی 9-01 سه شنبه
 (یاستریلیزلسیونو گندزدای:شامل

الناز 
انفرادی 

 مقدم

 مطالعه منابع

الناز  اتوژنز و ایمنی شناسیپ, بیماری, عفونت, میکروفلور نرمال 9-01 سه شنبه

انفرادی 
 مقدم

 مطالعه منابع

الناز  باکتری های بیماریزا و طبقه بندی ان ها و ایمونولوژی 9-01 سه شنبه
انفرادی 

 مقدم

 مطالعه منابع

الناز  باکتری های گرم مثبت بیماریزا و طبقه بندی آ ها 9-01 سه شنبه
انفرادی 

 مقدم

 مطالعه منابع

الناز  باکتری های گرم منفی بیماریزا و طبقه بندی انها 9-01 سه شنبه
انفرادی 

 مقدم

 مطالعه منابع

الناز  ساختمانو نوع تکثیر ویروس ها, طبقه بندی 9-01 سه شنبه
انفرادی 

 مقدم

 مطالعه منابع

الناز  ویروس های بیماریزا و طبقه بندی آن ها 9-01 سه شنبه
انفرادی 

 مقدم

 مطالعه منابع

 


