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 دانشکده داروسازي
 حرفه اي دکتريدوره 

 

 درس:اطالعات 

  میکروبشناسی درس: عنوان
  41 کد درس:

 واحد 1 – عملی :1واحدو تعداد نوع 

 محسن امیننام مسؤول درس: 

      و حسین جمالی فر محسن امینمدرسان: مدرس/ 

 و ژنتیک بیولوژي مولکولی: زمان/ همنیازپیش
 1400-1401نیمسال دوم  نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمی:
 دانشکده داروسازي –گروه کنترل دارو و غذا  محل کار:

 09213773876 تلفن تماس:
  mohsenamin@yahoo.comالکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی) 1نظري، واحد  2عملی به تفکیک تعداد واحدهاي مصوب. (مثال:  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: ١ 
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 :درس یکل فیتوص

مکانیسم عمل داروهاي ضد باکتري، روش حفاظتی در مقابل در این درس اصول طبقه بندي باکتري ها، ساختمان سلولی باکتري ها، 
باکتري هاي بیماریزا، مکانیسم عمل باکتري هاي مفید در سالمت، همچنین مکانیسم بیماري زایی گونه هاي مختلف باکتري هاي 

 بیماریزا آموزش داده می شود.

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

ویژگی هاي ساختمانی و فیزیولوژیک باکتري ها و نقش آنها در فراگیري کلیات باکتري شناسی اعم از  .1
  سالمت و چگونگی مقابله و کنترل عفونت هاي باکتریایی

 طبقه بندي باکتري هاي بیماریزا .2

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 آشنایی با مقررات آزمایشگاه میکروبشناسی .1-1
 میکروسکوپرنگ آمیزي باکتري ها و نحوه کار با  .1-2
 آشنایی با نحوه استریلیزاسیون .1-3
 آشنایی با آزمون آنتی بیوگرام و تعیین حداقل غلظت مهاري آنتی بیوتیک ها .1-4

 
 

با گونه هاي مختلف باکتري هاي مفید و بیماریزا آشنا باشد و نحوه درمان و  ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس
پیشگیري از عفونت هاي باکتریایی را فرا بگیرد. همچنین قابلیت نحوه کنترل و مدیریت عفونت هاي باکتریایی در صورت بروز همه 

    را کسب نماید.گیري ها 
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 :یادگیري -یاددهی هايروش

(پرسش و پاسخ،  سخنرانی تعاملی√
 کوئیز، بحث گروهی و ...)

 ایفاي نقش   هاي کوچک بحث در گروه 
 

 یاکتشاف يریادگی 
 شده تیهدا

  (PBL)مسئله  حل بر مبتنی یادگیري  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیري  
 

یادگیري مبتنی بر   
 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازي √
 (تدریس توسط همتایان)

 نام لطفاً( موارد سایر بازي 
 -------) ببرید

 :درس میتقو

 نام درس: میکروبشناسی نظري

 : محسن امینمسئول درس

کالس 
 آنالین

  جلسه  مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه  سیتدر روش یادگیري  يهاتیفعال
 خود
 آزمون

اتاق 
بحث 
 (فروم)

محتواي  فیلم تکلیف
چند 
 رسانه اي

جزوه و 
فایل 
 متنی

 پادکست اسالید

 دکتر 06/12/1401         
 -جمالی فر
 دکتر امین

آشنایی با 
مقررات 

آزمایشگاه 
 میکروب

شناسی و 
 دستگاه ها

1 

   *  *  *  

 
کتر د 13/12/1401

 -جمالی فر
 دکتر امین

 2 میکروسکوپ

دکتر  20/12/1401  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

آشنایی با 
محیط هاي 

کشت 
آزمایشگاهی و 

 روش کشت

3 

دکتر  19/01/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

روش هاي 
رنگ آمیزي 
 باکتري ها

4 
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دکتر  26/01/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

 5 استریلیزاسیون

کتر د 09/02/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

 آنتی بیوگرام

 
6 

دکتر  16/02/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

 MICتعیین 
 MBCو 

7 

دکتر  23/02/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

روش هاي 
نمونه گیري و 
شمارش سلول 
 هاي میکروبی

8 

دکتر  30/02/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

استافیولوکوك 
 9 ها

دکتر  06/03/1401  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

استرپتوکوك 
 10 ها

دکتر  20/03/1401  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

انتروباکتریاسه 
(الکتوز مثبت 

 ها)
11 

دکتر  27/03/1401  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

انتروباکتریاسه 
(الکتوز منفی 

ها و 
سودوموناس 

 ها)

12 

دکتر  03/04/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

باسیل هاي گرم 
 13 مثبت اسپوردار

دکتر  10/04/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

باسیل هاي گرم 
مثبت بدون 

 اسپور
14 

دکتر  19/04/1402  *  *  *   
 -جمالی فر
 دکتر امین

مایکوباکتریوم 
 15 ها
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  دانشجو:  یابیارز روش

 
 شناسی نظري: میکروبنام درس

 . نمرهزمآ
 : محسن امیننام مسئول درس

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، 
فروم، 

 خودآزمون)

   کوئیز  میان ترم  پایان ترم پروژه
سامانه 
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

حضوري سامانه 
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

حضوري سامانه 
 آزمون

شفاهی 
 آنالین

حضوري

    100 
 درصد

 سهم نمره            

زمان                      
 برگزاري

نوع                      
 برگزاري 

 توضیحات:

، ینآنال، حضور و غیاب در کالسهاي (مواردي چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندي دقیق ارزها و بارممالكلطفا 
  تکالیف و سایر فعالیتهاي پیش بینی شده)

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاري آزمون (حضوري، شفاهی آنالین، سامانه آزمون)

 درج گردد که سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

 edition. 2019 th. Jawetz, Melnick, & Adelberg. 28Medical Microbiology :کتب) الف      

 :مقاالت) ب      

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


