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کذ درس41 :

باکتزی ضٌاسی ٍ ٍیزٍس ضٌاسی

گزایص بْذاضت هبارسُ با بیواری ّا ٍ2احذ ًظزی ٍ4 -احذ ػولی

هقطغ:کارداًی

سهاى ارائِ درس:

تؼذاد ٍاحذ:
سهاى اهتحاى:

پیص ًیاسً:ذارد
هذرس :دکتز بْزاهی
هدف کلی:
آضٌایی با اّویت اًتطار ،سیز تکاهلی ،راُ ّای اًتقال ،بیواری سایی ،اغَل تطخیع آسهایطگاّی ،پیطگیزی ،کٌتزل ٍ طبقِ بٌذی
باکتزی ّا ٍ ٍیزٍسْا.
اهداف ویژه عینی:
داًطجَ پس اس پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:
کلیات ی دربارُ جایگاُ ،ساختواى تطزیحی ٍ ضیویایی باکتزی ّا ،اکَلَصی باکتزی ّا در طبیؼت ،هَاد ضذهیکزٍبی را بذاًذ.
استافیلَکَکْا ،استزپتَکَک ٍ پٌَهَکَک ّا ،باسیل دیفتزی ،باسیل سیاُ سخن ،باسیل سل ٍ جذام،کلستزیذیَم ّا ،باسیل ّای
گزم هٌفی رٍدُ ایّ ،وَفیلَس ،بزٍسال ،کال هیذیا ٍ ...را بطٌاسذ.
کلیاتی در خػَظ ساختواى ٍ خػَغیات ٍیزٍس ّا ٍ ًوًَِ گیزی رٍش ّای تطخیع بیواری ّای ٍیزٍسی را بذاًذ.
بیواری ّای ٍیزٍسی دستگاُ تٌفس ،گَارش ،کبذی ،دستگاُ ػػبی ٍ هٌتقلِ بَسیلِ حطزات را بطٌاسذ.
ٍیزٍس ّای هَلذ ًاٌّجاری در جٌیي را بطٌاسذ.
راُ ّای هختلف پیطگیزی ٍ ٍاکسیٌاسیَى ػلیِ بیواری ّای ٍیزٍسی را بذاًذ.
در ٍاحذ ػولی ،با هَرفَلَصی باکتزی ّا ،اًَاع رًگ آهیشی ،اًَاع هحیط ّای کطت ٍ ًحَُ کطت دادى ٍ ضٌاسایی باکتزی ّای
پاتَصى آضٌا باضذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر فؼال ٍ هطارکت فؼال در کالسضزکت در بحث ٍ پزسص ٍ پاسخروش تدریس:
سخٌزاًی ّوزاُ با بحث گزٍّی ٍ پزسص ٍ پاسخ ٍ ارائِ اسالیذ
الگوی تدریس:
پیص ساسهاى دٌّذُ – تفکز استقزایی  -توزیي
وسایل آموزشی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت بزد
نحوه ارزشیابی:

روش ارزشیابی

نمره

حضور وغیاب

1

تاریخ

ساعت

محل برگساری آزمون

فعالیت های کالسی 1
آزمون تراکمی

11

آسهَى ػولی(اهتحاى آسهایطگاّی پایاى تزم) ٍ بْزُ گیزی اس ضیَُ آسهَى ّای ػیٌی ساسهاًذّی ضذُ در آسهایطگاُ
مقررات:

تؼذاد دفؼات غیبت هَجِ در کالس  2جلسِ ،در غَرت غیبت هَجِ بیص اس سقف تؼییي ضذُ هٌجز بِ حذف
درس ٍ غیبت غیز هَجِ هٌجز بِ کسب ًوزُ خَاّذ ضذ.
منابع:
 .4با ًظز استاد هزبَطِ تؼییي خَاّذ ضذ.

