
 دانشگبه علوم پسشني زنجبى 

 دانشنذه پسشني

COURSE PLAN 

 سبعت 34 تعذاد سبعت : واحذ2 تعذاد واحذ : تئوري            عولي             (1) ببمتري شنبسي سيستوبتيل :نبم درس

 هينروة شنبسي  ي :گروه آهوزش : تحصيلي سبل               اول        دومنيوسبل   هينروة شنبسي مبرشنبسي ارشذ 

 دانشنذه پسشني هحل برگساري مالس :  :پبيبى مالس   شروع مالس : 17 تعذاد جلسبت :

 هبي بيوبريساي انسبنيآشنبيي دانشجويبى بب ببمتري :هذف ملي 
 

 هذرس هوضوع سبعت تبريخ روز جلسه

 دمتر اهيني رهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصهب و نومبرديبهب/فبمتوهبي هولنولي امتينوهيستسبختبر  و هنبنيسن    1

 سراييدمتر ببغچه هب/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصهبي هولنولي استبفيلوموكسبختبر  و هنبنيسن    2

 دمتر حقي بيوبريسايي/تشخيص هب و پنوهوموك/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/هبي هولنولي انتروموكسبختبر  و هنبنيسن    3

4    
/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ و ويريذانس   A، Bاسترپتوموك هبي گروه  هبي هولنوليسبختبر  و هنبنيسن

 بيوبريسايي/تشخيص
 دمتر ببغچه سرايي

 دمتر حقي يوبريسايي/تشخيصببمتريوم ديفتريه/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بهبي هولنولي مورينهسبختبر  و هنبنيسن    5

6    
هبي هولنولي ملستريذيو پرفرينجنس و ديفيسيل/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ سبختبر  و هنبنيسن

 بيوبريسايي/تشخيص
 دمتر ضيغوي

7    
/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/   ETEC/EPEC/EHEC/EIEC/EAEC هبي هولنوليسبختبر  و هنبنيسن

 يصبيوبريسايي/تشخ
 دمتر ضيغوي

 دمتر ببغچه سرايي هبي هولنولي نبيسريبهب/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصسبختبر  و هنبنيسن    8

 دمتر ببغچه سرايي هبي هولنولي سبلوونال/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصسبختبر  و هنبنيسن    9

 دمتر اهيني هبي هولنولي هبينوببمتريوم توبرملوزيس/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصسبختبر  و هنبنيسن    11

11    
هبي هولنولي هبينوببمتريوم لپره و آتيپيل هب/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ سبختبر  و هنبنيسن

 بيوبريسايي/تشخيص
 دمتر ضيغوي

 دمتر حقي هبي هولنولي ليستريب و اريسيوپيلوترينس/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصهنبنيسنسبختبر  و     12

 دمتر ضيغوي هبي هولنولي شيگال/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصسبختبر  و هنبنيسن    13

14    
/سرئوس/سوبتيليس/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ هبي هولنولي ببسيلوس آنتراسيسسبختبر  و هنبنيسن

 بيوبريسايي/تشخيص
 دمتر اهيني

هبي هولنولي سودوهونبس و بورخولذريب/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصسبختبر  و هنبنيسن    15  دمتر حقي 

 دمتر ضيغوي فيسيولوشي/ بيوبريسايي/تشخيصهبي هولنولي يرسينيبهب/فبمتورهبي ويروالنس/سبختبر  و هنبنيسن    16

17    
هبي هولنولي ملستريذيوم تتبني و بوتولينوم/فبمتورهبي ويروالنس/فيسيولوشي/ سبختبر  و هنبنيسن

 بيوبريسايي/تشخيص
 دمتر اهيني

" 

   رفرانس :
Jawetz Microbiology. Latest Edition 

Manual of clinical Microbiology. Murray. Latest edition 

Microbiology, T stuart Walker. Latest edition 

Microbiology (Toply and Wilson) 

Microbiology (Susman) 

 

                                               

  هنببع موني:

 در مالس واهتحبى هيبى ترم و پبيبى ترم و حضور فعبل دانشج شيوه ارزيببي دانشجويبى :
 

 دمتر هصطفوي هعبوى آهوزشي دانشنذه :                                                   دمتر ضيغويهذير گروه :   

 

  هحل برگساري اهتحبى :                      تبريخ و سبعت اهتحبى:                


