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  و کنترل باکتری های بيماريزاآشنايی با طبقه بندی ، مرفولوژی ، ساختمان ، متابوليسم ، رشد و ژنتيک :کلی  هدف

 

شيوه تدريس 
و رسانه 
 آموزشی

اهداف اختصاصی 
:در پايان هر جلسه دانشجو بايد قادر باشد  

اهداف کلی 
 

 جلسه

.علم ميکروب شناسی را تعريف کند   
.ميکروبيولوژی را شرح دهدتاريخچه پيدايش علم   

.ميکروب شناسی عمومی را از ميکروب شناسی تخصصی تفکيک کند  
.بزرگان علم ميکروب شناسی را بشناسد  

 

تاريخچه ،تعاريف و 
طبقه بندی 

 ميکروارگانيسم ها

1 

. و قارچ را بداند اتفاوت باکتری از ويروس،پريون،جلبک،پروتوزو 

. افتراق بدهدسلول پروکاريوت را از يوکاريوت 

اجزای سلولی يوکاريوت و پروکاريوت را با هم مقايسه کند و اختالف های 
. آن را بيان کند

 

شناسايی سلولهای 
کاريوت و پرو

يوکاريوت ، اجزای 
سلولی اين دو و نقش 

آنها 

 

2 

. اجزای سلولی را نام برده جايگاه هر يک را در سلول مشخص کند 

. نقش آنرا بيان کند ديواره سلولی را تعريف کرده 

نام برده را  و گرم منفی  اجزای ديواره سلولی باکتريهای گرم مثبت
. وظايف آنها را شرح دهد

. نقش غشا سيتوپالسمی باکتری ها را بيان کند

 

 3 ساختمان سلول باکتری
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  ) .و کروموزوم ،پالسميد، گرانول ، ريبوزوم( محتويات سيتوپالسمی 

  .و نقش هر يک را شرح دهد باکتريها را بيان کند
را  تعريف ، ساختمان شيميايی و وظيفه تاژک ، پيلی ، اسپور ، کپسول 

.شرح دهد  
  
 

 4 ساختمان سلول باکتری

. فلور طبيعی بدن را تعريف کند  

. بدن را بداند قسمت های مختلف انواع فلور طبيعی در

. نقش فلور طبيعی را شرح دهد

 

 فلور طبيعی
 

5 

. ورود ميکروب ها ی مختلف را به بدن شرح دهدراههای  

شاخصهای بيماريزايی باکتريها را نام برده و مکانيسم بيماريزايی هر يک 
. را بيان کند

. سموم مختلف باکتريها را شناخته و شرح دهد

. نقش بيوفيلم را در ايجاد بيماريها توضيح دهد

 

راههای ورود 
ميکروب به بدن انسان 

 پاتوژنزو 
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. را بداندنياز های رشد ميکروارگانيسم   

. عوامل محيطی موثر در رشد باکتريها را توضيح دهد

. طبقه بندی های باکتريها را از نظر انرژی شرح دهد

. فاکتور های رشد را بداند

 

تغذيه، توليد و مصرف 
انرژی توسط 
ميکروبها 
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. نقش متابوليسم در بيو سنتز و رشد را بداند 

. مجاورت دی اکسيد کربن و چرخه کربن را توضيح دهدرشد در 

. مسير های احياکنندگی را شرح دهد

. مسيرهای بيوسنتز بخشهای مختلف باکتری را توضيح دهد

  .، تنفسی و فتوسنتز را بداند مسير های تخميری

. تنظيم مسيرهای متابوليت و آنزيم ها را بداند

متابوليسم ميکروبی  8 

. عملکرد آنها را با ذکر مثال بيان کندآنزيم ها و نحوه  

وجوه تشخيصی منحنی رشد و مرگ باکتريها را با ذکر نمونه مطرح 
 . نمايد

آنزيم ها، منحنی رشد 
،  و مرگ باکتريها

تکثير باکتريها تقسيم و

9 



 
. ، گندزدايی را تعريف کندزنفکسيون،آنتی سپتيک، دواژه استريليزاسيون 

بين بردن باکتريها را توضيح دهد  حرارت در ازاز ختلف استفادهم راههای

. اشعه های ميکروب کش را نام ببرد و مکانيسم عمل آنرا بيان کند

. نقش صافيها را در حذف ميکروارگانيسم ها بيان کند

 

 اثر عوامل ضد ميکروبی
)عوامل فيزيکی(   

10 

زده و  هايیمثالعوامل شيميايی ضد ميکروبی را نام برده و برای هر يک  
. مکانيسم عمل آنها را شرح دهد

. فاکتور های دخيل در تاثير دزنفکتان را توضيح دهد
 

 اثر عوامل ضد ميکروبی
)عوامل شيميايی(  

11 

سميت انتخابی ، اثر باکتريوسيد و باکتريواستاتيک ، آنتی بيوتيک ها را  
.تعريف کند  

.عملکرد آنتی بيوتيک ها را شرح دهد  
. را با توجه به عملکرد و کاربرد طبقه بندی کندها  انواع آنتی بيوتيک  

.طيف ضد ميکروبی محدود و گسترده را تعريف کند  
  

 اثر عوامل ضد ميکروبی
)آنتی بيوتيک ها(  

 
 

12 

.دوضيح دهتاد مقاومت به آنتی بيوتيک ها را علل ايج   
انتخاب باکتری های مقاوم در اثر مصرف نسنجيده آنتی بيوتيک را 

.دهدتوضيح   
  .را بداند مقاومت دارويینحوه مقابله با 

 اثر عوامل ضد ميکروبی
آنتی بيوتيک ها(  

13 

. ساختار ژن را بداند 
  .را توضيح دهد RNAو DNAهمانند سازی در

.پديده های انتقال ژن بين باکتری ها را توضيح دهد   
.موتاسيون وانواع آنرا بداند  

. بيان ژن را تعريف کند و توضيح دهد  
 

 14 مبانی ژنتيک ميکروبی

. مهندسی ژنتيک را توضيح دهد  
. و جداسازی فيزيکی آنرا بداند DNAآماده سازی قطعات 

. کلون کردن را تعريف کند
. و کاربرد آنرا توضيح دهد DNAدست کارهای 

. انواع نوترکيبی ها را شرح دهد
 

ژنتيک ميکروبی 
 پيشرفته

15 

 16 جمع بندی مطالب   
 17 ترمامتحان پايان   
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