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هدف کلی درس:

آضٌبیی داًطجَی پرستبری بب عرز زًذگی ٍ تکثیر هَجَدات زًذُ) ببکتری ّب ،قبرچ ّب ٍ (ٍ ٍ..یرٍس ّبی بیوبری زا ٍ
غیربیوبری زا .چگًَگی از بیي بردى اًَاع هیکرٍة ّب در ضرایظ گًَبگَى ،بِ هٌظَر رػبیت اصَل پیطگیری ٍ جلَگیری از
اًتقبل ػفًَت ّبی هیکرٍبی از بیوبراى بستری بِ پرستبراى ٍ ببلؼکس در هَقؼیتْبی هختلف کبری.

روزانه درس طرح فرم

ّذف کلی :آضٌبیی داًطجَی پرستبری بب عرز زًذگی ٍ تکثیر هَجَدات زًذُ) ببکتری ّب ،قبرچ ّب ٍ (ٍ..
ٍیرٍس ّبی بیوبری زا ٍ غیربیوبری زا.
مدرس :مهدی جمشیدی
جلسه

اول

هدف کلی

اهداف رفتاری

عبقِ بٌذی  ،سبختوبى ،فیسیَلَشی - ،هؼیبرّبی عبقِ بٌذی ببکتری ّب را بذاًذ.
هتببَلیسن ٍ شًتیک هیکرٍة ّب (ببکتری - ،سیستن ضٌبسبیی ببکتری ّب را تَضیح دّذ.
ٍیرٍس ،تک یبختِ ٍ قبرچ) ٍ ًقص ببکتری  -تفبٍت ببکتری ّبی گرم هٌفی ٍ گرم هثبت را
تَضیح دّذ.
ّب در سالهت اًسبى
 -سبختوبى ببکتری ّب را ضرح دّذ.

دوم

عبقِ بٌذی  ،سبختوبى ،فیسیَلَشی،
هتببَلیسن ٍ شًتیک هیکرٍة ّب )ببکتری،
ٍیرٍس ،تک یبختِ ٍ قبرچ( ٍ ًقص ببکتری
ّب در سالهت اًسبى

 ًحَُ ی رضذ ٍ بقب ببکتری ّب را در هحیظعبیؼی تَضیح دّذ.
 ًوَدار رضذ ببکتری ّب را ضرح دّذ . ػَاهل ضذهیکرٍبی را بذاًذ . سبختبر شى را بذاًذ . ّوبًٌذسبزی  RNA ٍ - DNAرا تَضیح دّذ. -هَتبسیَى ٍ اًَاع آى را بذاًذ.

سوم

هیکرٍفلَر ًرهبل ،ػفًَت ،بیوبری ،پبتَشًس ٍ
ایوٌی ضٌبسی

 فلَر عبیؼی را تؼریف کٌذ . اًَاع فلَر عبیؼی در بذى را بذاًذ .ً -قص فلَر عبیؼی را ضرح دّذ.

چهارم

آضٌبیی بب رٍش ّبی فیسیکی ٍ ضیویبیی
)استریلیساسیَى ٍ گٌذزدایی(

 فبکتَرّبی هَثر بر کفبیت ػفًَی کٌٌذگی رابذاًذ.
 هکبًیسن ّبی ػولکرد هَاد ضذهیکرٍبی رابذاًذ.
 ػَاهل دًبتَرُ کٌٌذُ پرٍتئیي را ضرح دّذ . -ػَاهل فیسیکی ضذهیکرٍبی را تَضیح دّذ.

پنجن

ببکتری ضٌبسی )ببکتری ّبی بیوبری زای
ضبیغ ٍ عبقِ بٌذی آى ّب(

 بتَاًذ ببکتری ّبی بیوبری زا را ضرح دّذ . اًتقبل ػفًَت را بذاًذ. -. فبکتَرّبی ٍیرٍالًس ببکتری ّب را بذاًذ . ًقص بیَفیلن ّب را در ایجبد بیوبری ّب تَضیحدّذ.

ششن

بیوبری زایی اًترٍببکتریبسٍِ ،یبریَ،
کوپیلَببکترّ ،لیکَببکتر

 صفبت ػوذُ ی اًترٍببکتریبسِ ّبی الکتَز هٌفی ٍالکتَز هثبت را بیبى کٌذ.
 تفبٍت بیي اًترٍببکتریبسِ الکتَز هٌفی بب الکتَزهثبت را تَضیح دّذ.
 رٍش ّبی بیوبری زایی ٍ تطخیص ٍیبریَ را ضرحدّذ .
 صفبت اختصبصی ٍیبریَّب بر رٍی هحیظ ّبیاختصبصی را بیبى کٌذ .
 رٍش ّبی بیوبری زایی ٍ جذاسبزی ّلیکَببکتر ٍکوپیلَببکتر را ًبم بردُ ٍ تَضیح دّذ.

هدرس

هفتن

ٍیرٍس ضٌبسی )ٍیرٍس ّبی بیوبری زای
ضبیغ ٍ عبقِ بٌذی آى ّب(

هشتن

ایوًََلَشی )اًَاع هصًَیت ّب ،آًتی شى ...،در  -هصًَیت ٍ پبسخ ایوٌی را ضرح دّذ.
 هکبًیسن ّبی ایوٌی راتی را بذاًذ.ارتببط بب ایجبد ایوٌی بذى در هقببل
 هکبًیسن ّبی دفبع اختصبصی هیسببى را بذاًذ .هیکرٍة ّب(
 -ایوٌی َّهَرال ٍ سلَلی را تَضیح دّذ.

نهن

آضٌبیی بب رٍضْبی استرلیساسیَى ٍ ضذ
ػفًَی

دهن

ًوًَِ برداری بیبلیٌی بیوبر ٍآضٌبیی بب هَاد
ٍ رٍضْبی کطت هیکرٍبْب

یازدهن

کطت ،رًگبهیسی ٍ تطخیص ببکتریْبی هْن
بیوبریسا

دوازدهن

کطت ٍ هطبّذُ کَکسی گرم هثبت(اػن از
استبفیلَکک ،استرپتَکک ،اًترٍککَ)...

سیسدهن

کطت ٍ هطبّذُ کَکسی گرم هٌفی(اػن از
کلی ببسیل  ،کلبسیال ٍ پرٍتئَس ٍ)...

چهاردهن

هطبّذُ هیکرٍسکَپی ببکتریْب(اػن از ببسیل
سل ،ضبربيً ،بیسریب)....ٍ،

هنابع اصلی درس:

 هیکرٍبیَلَشی جبٍتس


هیکرٍة ضٌبسی هَرای

 سبیر هٌببغ هؼتبر
شیوه ارزشیابی :
حضَر فؼبل ٍ هطبرکت در بحث ّبی کالسی ً 2 :ورُ
اهتحبى پبیبى ترم ً 18 :ورُ

 عبقِ بٌذی ٍیرٍس ّب را ضرح دّذ. رٍش ّبی آزهبیطگبّی در تطخیص ٍیرٍسّب را بذاًذ.
 تکثیر ٍیرٍس ّب را ضرح دّذ . -رٍش ّبی اًتقبل ٍیرٍس ّب را بذاًذ.

