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---------------------------------------------------------------------------هدف كلی :
آشنایی با روش زندگی و تکثیر باكتری ها و ویروس ها ،چگونگی از بین بردن انواع میکروب ها در شرایط گوناگون
به منظور رعایت اصول پیشگیری و ممانعت از انتقال عفونت های میکروبی از بیماران بستری به پرستاران و بالعکس
در موقعیت های شغلی مختلف
اهداف رفتاری:
دانشجویان پس از شركت فعاالنه دركالس باید قادر باشند باكتری های عامل بیماری های عفونی میکروبی و راههای
كنترل آنها را شناخته و در این مسیر نیاز به اطالعات زیر دارند:
-1تاریخچه علم میکروب شناسی و آشنایی با انواع میکروارگانیسم های مهم پزشکی
-2آشنایی با شکل و ساختار باكتری ها به ویزه اجزا دیواره سلولی باكتری های گرم مثبت و منفی
-3نحوه تولیدمثل ،تغییرات ،تغذیه ،فرایند رشد و متابولیسم.
-4تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی ضد میکروبی و روش های استریلیزاسیون
-5آشنایی با باكتری های فلور نرمال ،مکانیسم بیماری زایی و نحوه ایجاد و انتقال بیماری ها
 -6آشنایی با كوكسی های گرم مثبت و گرم منفی ،نحوه بیماری زایی و بیماری های حاصله
-8ساختمان ویروس ها ،طبقه بندی ،كلیاتی از خصوصیات تکثیری ویروس های  RNAدار و  DNAدار
انتظارات از دانشجو:
شركت منظم در كالس ،مطالعه منظم و هفتگی ،پاسخ به پرسش های مربوطه و انجام تکالیف تعیین شده

خط مشی وسیاست ها:
در موارد غیبت و تخلف از قوانین و مقررات آموزشی طبق مقررات دانشگاه برخورد خواهد شد.

تکالیف:
شركت فعاالنه در كالس درس ،مطالعه منظم هفتگی ،پاسخ به پرسش های مربوطه ،مطالعه و شركت در امتحانات،
تهیه منظم گزارش كار
روش تدریس :
سخنرانی /مشاركتی /پاورپوینت

روش و زمان ارزشیابی:
شفاهی – كتبی (پرسش كالسی /آزمون پایانی)
برنامه زمان یندی جلسات:
جلسه اول :مقدمه-تاریخچه ،مقایسه ارگانیسم های مهم پزشکی ،پروكاریوت و یوكاریوت ها
جلسه دوم :آشنایی با ساختار و اجزا سلول باكتری ،شکل و آرایش ،دیواره سلولی و اختصاصات گرم مثبت ها
جلسه سوم :آشنایی با ساختار و اختصاصات گرم منفی ها ،اجزا سلولی از جمله سیتوپالسم ،ریبوزوم ،غشا ،پالسمید،
كپسول ،تاژک ،پیلی و ترانسپوزون.
جلسه چهارم :ادامه ساختار :اسپور ،طبقه بندی ،چرخه رشد باكتری ها ،استریلیزاسیون ،تاثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی
ضد میکروبی
جلسه پنجم :باكتری های فلور نرمال و بیماری زایی ،دفاع ضدمیکروبی
جلسه ششم :كوكسی های گرم مثبت و منفی ،نحوه بیماری زایی و بیماری های حاصله
جلسه هفتم :باسیل های گرم مثبت و منفی ،نحوه بیماری زایی و بیماری های حاصله
جلسه هشتم :ساختمان ویروس ها ،طبقه بندی ،كلیاتی از خصوصیات تکثیری ویروس های RNAدار و DNA
دار.

منابع:
-1میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد  1و 2
-2میکروب شناسی واكر
-3میکروب شناسی مورای جلد  1و 2
-4ویروس شناسی پزشکی (آرزو طهمورث پور)

