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 دانشکده پرستاری و مامايی     زاد اسالمی واحد نجف آباد  آدانشگاه  

  1400   –1401  سال تحصيلی                 دوم     ل  نيمسا

درس مشتمل بر میکروب شناسی عمومی و آشنایی با اصول آزمایشگاه میکروبیولوژی و عالوه بر آن میکروب شناسی    :مقدمه

های مورد بحث در قسمت  در آزمایشگاه میکروبیولوژی نحوه تشخیص و شناسایی میکروب باشد. بالینی و ویروس شناسی می

 گیرد.  ها مورد بررسیِ عملی قرار میتئوری و ساختار میکروب

 :هدف کلی 

در این درس دانشجو با مفاهیم کلی میکروبشناسی و تقسیم . شناسیِ عمومی و پزشکیبا مباحث میکروب کردن دانشجو آشنا

بویژه باکتری ها و ویروس های مهم بیماریزای انسانی آشنا می شود و بر پایه این اطالعات جنبه های مختلف  ،  بندی آن ها

فرا خواهد گرفت. باکتریال را  بر    بیماری های گوناگون عفونی  اثرات سودمندو زیانبار میکروارگانیسم ها  از  با کسب آگاهی 

ها انسان  از ،  زندگی  تعدادی  با  بیماریزا  آشنایی  مهم  های  ویروس  و  ها  بندی،  باکتری  رشد   ، ساختمان،  طبقه  ، فیزیولوژی 

پیشگیری و ریشه کنی  ،  راه های  سرایت  و بیماریزایی آن ها و چگونگی کنترل،  آنتی ژنی،  ژنتیک،  خصوصیات بیوشیمیایی

   د.   نبیماری های باکتریایی و ویروسی آشنا می شو
 :         اختصاصیاهداف 

های مطرح شده در مبحث شناخت و آشنایی کافی و مناسب از باکتری ها و ویروس    در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود

 را داشته باشند و آن ها را شرح دهند.  درسی 

 حیطه شناختی 

 تفاوت سلول یوکاریوت و پروکاریوت.  ، نحوه نامگذاری و طبقه بندی آن ها، شناخت  مختصرجایگاه میکروب ها در طبیعت-1

 ژنتیکی در میکروارگانیسم ها.   و تبادالت فیزیولوژی رشد ، خصوصیات ، بیوشیمیایی، آشنایی مختصر با ساختار تشریحی-2

انواع مواد ضد میکروبی  شناخت مختصر-3 تاثیر  و  اثر  فیزیکی   مکانیسم  و عوامل  بیوتیک ها موادشیمیایی  بر روی    ()آنتی 

 میکروارگانیسم ها  و مکانیسم های مقاومت داروئی  

روش انتقال عفونت و پایداری پاتوژن ها در  ،  مکانیسم های بیماریزایی میکروب ها،  درک مفاهیم عفونت های بیمارستانی-4

 بدن.

 آشنایی با تقسم بندی خانواده ها و جنس های مختلف باکتری های پاتوژن انسانی.  -5

 ترین شاخص های بیماریزایی و مکانیسم های ایجاد عفونت توسط باکتری ها. شناخت مهم -6

 

 :روش تدريس

 شناسیميکروب  نام درس: 

 واحد عملی(   25/0واحد ـ    75/0) 1تعداد واحد: 

 نظری ـ عملی   نوع واحد:

 اتاق عمل کارشناسی  رشته تحصيلی:  مقطع و  

 ---تلفن داخلی دفتر: 

 ---ساعات حضور در دفتر:  

 دکتر مرجان انشاييه   :    مدرس
Email      :marjanenshaeieh@gmail.com                                                     

آزمايشگاه :  پرستاریتئوری : دانشکده  :    کالسمکان  

 ميکروبيولوژی

 شنبه  چهارروز کالس :  

 گروه آزمايشگاهی(  3)  17تا    15  :ساعت کالس

   

 

  

 



و با وسایل کمک آموزشی    پرسش و پاسخ و راهنمایی دانشجو،  حضور و غیاباز  و عملی و با استفاده  تئوری  بصورت  جلسات  

پروژکتور   برد  و ویدئو  می  وایت  مشاهدات  برگزار  و  آزمایشات  انجام  از  استفاده  با  کامل  صورت  به  عملی  جلسات  شود. 

 گردد.  میکروسکوپس و آزمایشگاهی برگزار می

 
 اليتهای فراگيران:عف

 وری و عملی  ئدرس تحضور فیزیکی به موقع و فعال در تمام جلسات کالس  -1

 و جستجوی علمی ـ پژوهشی  کالسیشرکت در پرسش و پاسخ   -2

 آزمایشگاه میکروبیولوژی رعایت کلیه مقررات مربوط به  -3

 مشارکت فعال در کالس و شرکت در آزمون های تعیین شده. -4

 :روش ارزشيابی

نمره(  1)  %5                                                                     حضور فعال و بموقع در کالس    

 نمره(  2)  %10         کالسی به صورت پاسخ دهی به سواالت، کوئیز، پژوهش                   فعالیت  

 نمره(  4)  %20امتحان میان ترم تئوری                                                                          

 ( نمره( )چهارگزینه ای  7)   %35                                 ترم تئوری                                           امتحان پایان
 نمره(  6)   %30                                     امتحان پایان ترم عملی                                      

 

 بع اصلی درس:امن

1. Carroll, K. C., Butel, J.,  Morse, S., 2015. Jawetz Melnick and Adelbergs Medical Microbiology 27 E: 

McGraw-Hill Education. 

2. Willey, J. M., Sherwood, L.,  Woolverton, C. J., 2011. Prescott's microbiology, (Vol. 7): McGraw-Hill New 

York. 

3. Microbiology for surgical technologists/kevinB. Frey.  

4. Microbiology for health sciences. Williams and wilkins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )تئوری و عملی(    : ميکروبشناسیدول زمانبندی درسج

 1400  -     1401      سال تحصيلی              دوم       نيمسال 

 

 

 رئوس مطالب رديف 

 ساختمان سلول يوکاريوت و پروکاريوت،  طبقه بندی ميکروارگانيسم ها،  کليات ميکروبشناسی 1

 طبقه بندی باکتری ها  ،  فالژل و پيلی  ،کپسول  ، ضمائم باکتری ها شامل اسپور 2

 کشت باکتری ها و شرايط آن   ،مواد ضد ميکروبی،  رشد و مرگ باکتری ها 3

 عملکرد دفاعی ميزبان   ، مکانيسم بيماريزايی باکتری ها  4

  ژنتيک باکتری ها و عفونت های بيمارستانی  ، آنتی بيوتيک ها و مکانيسم اثر آن ها  5

 باسيل ديفتری و ليستريا منوسيتوژنز، کلستريديوم ها ،  باسيلوس ها 6

 استافيلوکوک ها و استرپتوکوک ها  7

 کلبسيال( ،  پروتئوس آنتروباکتر،  )اشرشيا   آنتروباکترياسه 8

 (سالمونال و شيگال  ،سراشيا  ) آنتروباکترياسه     9

 هليکوباکتر پيلوری ويبريوکلرا   ،کمپيلوباکتر،  سودوموناس آئروژينوزا 10

 يرسينياها و پاستورالها  ، بروسال ،  ردتالوب،  هموفيلوس ها 11

 مايکوباکتريوم ها   ، ناسرياگنوره و نايسريا مننژيتيديس 12

 کالميدياها   ،مايکوپالسما  ،رليا و لپتوسپيرا(وب،  )ترپونما پاليدوم   اسپيروکت ها 13

 پيشگيری و درمان    ، بيماريزايی ، کشت و تکثير   ،طبقه بندی  ، ساختار  ويروس شناسی عمومی:  14

 تعدادی از ويروس های متداول بيماريزا  15

 ويروس های متداول بيماريزا  ساير 16


