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مقدمه‐ تاريخچه و طبقه بندي باكتري ها10-8دكتر  ايمان عينيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2561391شنبه

ساختمان تشريحي و شيميايي باكتريها12-10دكتر  ايمان عينيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2561391شنبه

ژنتيك ميكروارگانيسم10-8دكتر  ايمان عينيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي171391شنبه

تاثير مواد ضد ميكروبي بر روي باكتري ها(آنتي بيوتيك ها)10-8دكتر  ايمان عينيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي171391شنبه

متابوليسم و فيزيولوژي رشد باكتريها10-8دكتر  ايمان عينيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي871391شنبه

تغذيه و باكتري12-10دكتر  ايمان عينيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي871391شنبه

تاثير مواد شيميايي و عوامل فيزيكي بر روي ميكروبها10-8دكتر  ايمان عينيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي1571391شنبه

پاتوژنز باكتري ها (فلور نرمال و پاتوژن)12-10دكتر  ايمان عينيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي1571391شنبه

كوكسي گرم مثبت(استافيلوكوك)10-8دكترميرصالحيانميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2271391شنبه

كوكسي گرم مثبت(استرپتوكوك، پنوموكوك)12-10دكترميرصالحيانميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2271391شنبه

پسودوموناداسيه،فرانسيسال،بوردتال10-8دكتر نخجوانيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2971391شنبه

پاستورالسيه،هموفيلوس،بروسال،لژيونال12-10دكتر نخجوانيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2971391شنبه

ميكوباكتريوم توبركلوزيس10-8دكتر ميرصالحيانميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي681391شنبه

ميكوباكتريوم لپره،اكتينوميسها12-10دكتر ميرصالحيانميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي681391شنبه

آنتروباكترياسيه(اشريشيا، شيگال، پروتئوس)10-8دكتر ميرصالحيانميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي781391يكشنبه

آنتروباكترياسيه(كلبسيال،سالمونال،يرسينيا)12-10دكتر ميرصالحيانميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي781391يكشنبه

نيسرياسيه(گنوكك،مننگوكك)10-8دكتر نخجوانيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي1481391يكشنبه

كورينه باكتريوم،ليستريا12-10دكتر نخجوانيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي1481391يكشنبه

ويبريوناسيه،كمپيلوباكتر،هليكوباكتر10-8دكتر ميرصالحيانميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2081391شنبه

ريكتزيا،كالميديا،ميكوپالسما12-10دكتر ميرصالحيانميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2081391شنبه

باسيل هاي گرم مثبت اسپوردار هوازي(باسيالسيه)10-8دكتر نخجوانيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2181391يكشنبه

كلستريديوم ها و باسيل هاي گرم منفي بيهوازي12-10دكتر نخجوانيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2181391يكشنبه

اسپيروكتاسيه(بورليا،لپتوسپيرا)10-8دكتر نخجوانيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2781391شنبه

اسپيروكتاسيه(ترپونم)12-10دكتر نخجوانيميكروب شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2781391شنبه

امتحان(طبق تقويم دانشكده)

(تعداد واحد نظري:۳ واحد) نيمسال اول تحصيلي۹۲‐۹۱ برنامه آموزشي  درس باكتري نظري ‐
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10-8دكتر بنكدار هاشميويروس شناسيميكروب شناسي1389پزشكي1891391شنبه
تاريخچه، ساختمان، طبقه بندي،همانند سازي ويروس ها و سيستم 

هاي ميزباني ويروس ها

                    تركيبات ضد ويروسي و واكسن هاي رايج و اينترفون12-10دكتر بنكدار هاشميويروس شناسيميكروب شناسي1389پزشكي1891391شنبه

10-8دكتر بنكدار هاشميويروس شناسيميكروب شناسي1389پزشكي1991391يكشنبه
پاتوژنز و تشخيص آزمايشگاهي عفونت  هاي ويروسي ،عفونت هاي 

ويروسي ، عفونت هاي ويروسي بيمارستاني

خانواده هرپس  ويريده (EBV‐VZV‐HSV_12) و پاروويريده12-10دكتر بنكدار هاشميويروس شناسيميكروب شناسي1389پزشكي1991391يكشنبه

پاكس ويريده ،آدنوويريده،پاپو ۱ ويريده،فالوي ويريده10-8دكتر بنكدار هاشميويروس شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2591391شنبه

ويروس هاي هپاتيت ( A‐B‐C‐D‐E) و رتروويريده(HIV‐HTLV)12-10دكتر بنكدار هاشميويروس شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2591391شنبه

پيكور ناويريده(ويروس هاي پوليو،كوكساكي،اكو) توگاويريده10-8دكتر بنكدار هاشميويروس شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2691391يكشنبه

12-10دكتر بنكدار هاشميويروس شناسيميكروب شناسي1389پزشكي2691391يكشنبه
آرتوميكسوويريده(ويروس هاي آنفالنزاي (A,B,C) پاراميكسوويريده 

(ويروس هاي پارا انفالنزا ، سرخك و R SV) و رابدوويريده(ويروس هاي 

هاري)

امتحان  

(تعداد واحد نظري:۱ واحد) نيمسال اول تحصيلي۹۲‐۹۱ ‐ برنامه آموزشي  درس ويروس شناسي 


