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اعالػات  در ایي درط داًؾجَ تا هفاّین کلی تاکتزی ّا ٍ تقغین تٌذی آى ّا ,تَیضُ تاکتزی ّای هْن تیواریشای اًغاًی آؽٌا هی ؽَد ٍ تز پایِ ایيّذف کلی:

 تِ عَر کارتزدی فزا خَاّذ گزفت. ًی تاکتزیال راػفَ گًَاگَىجٌثِ ّای هختلف تیواری ّای 
 

 اّذاف اختصاصی:

ٍ آى ّا  داؽتِ تاؽٌذ رااى ؽذُ در سیز یت هَارد هختلف تاکتزی ؽٌاعی پشؽکییاى ؽٌاخت ٍ آؽٌایی کافی ٍ هٌاعة اس داًؾجَ اًتظار هی رٍد در پایاى دٍرُ

 :ٌّذرا ؽزح د

 

 حیغِ ؽٌاختی

  .تفاٍت علَل یَکاریَت ٍ پزٍکاریَت ًحَُ ًاهگذاری ٍ عثقِ تٌذی آى ّا, جایگاُ هیکزٍب ّا در عثیؼت,ؽٌاخت -1

 .صًتیکی در هیکزٍارگاًیغن ّا ٍ تثادالت فیشیَلَصی رؽذ خصَصیات هتاتَلیغوی, تیَؽیویایی, آؽٌایی تا عاختار تؾزیحی,-2

ؽیویایی ٍ ػَاهل فیشیکی تز رٍی هیکزٍارگاًیغن ّا  ٍ هکاًیغن ّای  هَاد اًَاع هَاد ضذ هیکزٍتی)آًتی تیَتیک ّا ٍ....(,ؽٌاخت هکاًیغن اثز ٍ تاثیز -3

 هقاٍهت دارٍئی 

در  رٍػ اًتقال ػفًَت ٍ پایذاری پاتَصى ّا هکاًیغن ّای تیواریشایی هیکزٍب ّا , ػفًَت ّای تیوارعتاًی, درک هفاّین هیکزٍفلَر عثیؼی تذى اًغاى,-4

 تذى.

 آؽٌایی تا تقغن تٌذی خاًَادُ ّا ٍ جٌظ ّای هختلف تاکتزی ّای پاتَصى اًغاًی. -5

 ّای ایجاد ػفًَت تَعظ تاکتزی ّا.ؽٌاخت هْوتزیي ؽاخص ّای تیواریشایی ٍ هکاًیغن -6

 

 حیغِ ًگزؽی



 .در تحث ّای گزٍّی ؽزکت فؼال داؽتِ تاؽذ-1

 .در ّز کالط در ارتثاط تا هَضَع کالط عَال ًوایذ-2

 .هَضَػات هؾخص ًوایذ تتَاًذ جایگاُ آًزا ًغثت تِ یادگیزی-3
 

 حضَر ٍ غیاب ,پزعؼ ٍ پاعخ ٍ راٌّوایی داًؾجَ  اعتاد: چگًَگی فؼالیت

 ٍ پاعخ ؼععخٌزاًی, پزؽیَُ تذریظ:

 پاٍرپَیٌت ٍعایل کوک آهَسؽی: 
 

 حضَر تِ ٌّگام ٍ هٌظن در کالط,  توزکش در اهز آهَسػ ٍ پاعخ تِ پزعؼ ّای هغزح ؽذُ . چگًَگی فؼالیت داًؾجَ:

 آسهَى ّای تؼییي ؽذُ.ؽزکت در هؾارکت فؼال در کالط ٍ  تکالیف داًؾجَ:

 ًوزُ(. 9)ٍ پایاى تزم  ًوزُ( 7) تزم هیاىآسهَى ّای ًوزُ(،  4کَئیش ) ًحَُ ارسیاتی داًؾجَ:

 . (توجه: سر فصل دروس تايد طثق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه تاشد)جدول زهانثندی درس  

 رئوس هطالة تاريخ رديف

 رده تندی ,ساختار و تکثیر تاکتری  ::23/23/24 1

 هتاتولیسن و شنتیک تاکتری ها   ::23/24/:2 2

 هکانیسن تیواريسايی تاکتری ها   ::37/23/24 3

 ػواهل ضد تاکتريال  28/2/2511 4

يلیساسیوى, ضد ػفونی و گندزدايیهیکروتیوم انساى. استر 35/2/2511 5  

 کوکسی های گرم هثثت) استافیلوکوک ها, استرپتوکوک ها و آنتروکوک ( 42/2/2511 6

 تاسیلوس, لیستريا,کورينه تاکتريوم ديفتريه و اريسيپلوتريکس  8/3/2511 7

 هايکوتاکتريوم و تاسیل های اسید فاست   32/3/2511 8

 نايسرياو جنس های واتسته , هووفیلوس  و تاکتری های واتسته 39/3/2511 9

ترياسه, سودوهوناس ها و تاکتری های واتسته آنتروتاک 5/4/2511 10  

 ويثريوها, کوپیلوتاکتر و هلیکوتاکتر , تاسیل های گرم هنفی هتفرقه  22/4/2511 11

 کلستريديوم ها  29/4/2511 12

 ترپونوا, تورلیا و لپتوسپیرا  36/4/2511 13

 هايکوپالسوا, اوره آ پالسوا, کالهیديا و کالهیدوفیال 2/5/2511 14
 

 لغفا عثق اصَل رفزًظ ًَیغی ٍ کاهل ًَؽتِ ؽَد.:هٌاتغ درعی
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