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 تعریف

 دانش هایوردادست کندمی تالش که است ایرشته میان رهیافت یک دریایی پزشکی میکروبیولوژی

( ریایوکا و هاباکتری آرکیا، ها،ویروس) دریایی هایمیکروب شناخت جستجوی در که را میکروبیولوژی

 ستنده متمرکز عفونیهای بیماری درمان و تشخیص ،پیشگیری بر که پزشکی زیست علوم با را است

 دریایی فناوری زیست دانشهای رهیافت و شیوه از ،علمی جدیدة رشت این دیگر، سوی از. دهد پیوند

 متسال بهبودی و بالینی علوم در هاآن زیستی فعال مواد وها متابولیت ها،میکروب بکارگیری برای

 شیمی زمین زیستهای چرخه درها میکروب اثر نیز دیگر ةزاوی از. کندمی استفادهها انسان

(biogeochemical )تاثرا و دریایی غذاییة شبک در میکروب نقش ها،اقیانوس و دریاهاة گستر عناصر 

 مطالعه به ،هستند ارتباط در هاانسان سالمت با که دریاییهای اکوسیستم در هاآن مضر و سودمند

 .پردازدمی

 

 (باورها ها وفلسفه )ارزش

 یاییدر یپزشک یستعلوم زهای گستره علم در یدتول •

 یدجدهای در عرصه یدانش مل ءارتقا •

 یو توجه به کرامت انسان یطیمح یستو ز یستیاخالق ز •

 ای رشته یانمة یوبه شها گام زدن در مرز ناشناخته •

 یاییدر یپزشک یستدر علوم ز یتو خالق ینوآور ینهگسترش زم •

 بر پژوهش یمبتنة یوو فعاالنه به ش یآموزش مشارکت •

 کره یستانسان و زهای کنشبه برهم یستمیس یافتره •

 هاانسانة ارتقاء سالمت عادالن •

 محور ییبه اقتصاد دانا یژهگاه ون •

 برترهای یبر انتقال و گسترش فناور یپافشار •

 دانش یریتباور بر مد •

 یدارپا ةتوسعة یرشد و توسعه بر پا •
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 (Visionچشم انداز )

 به علوم وابستهة دانش و آموزش در گستر یددر تول یشروپ یاز کشورها یندهآة ما در دو ده

 .بود یمخواه یادر غرب آس ییایدر یپزشک یکروبیولوژیم

 

 (Mission) یتمورأم

توانند با می بوده و یاییدر یکروبیولوژیمة در گستر یدانش کاف یکه دارا پژوهشگر یروین یتترب

 یکروبیمهای نپاتوژ ینموده و با بررس یتفعال یاییدرهای یکروارگانیسمم یولوژیبر ب یافتهتمرکز ة مطالع

در  یقطر ینپرداخته و از ا یاییدرهای یستمبا انسان در اکوس هاآن ةیچیدروابط پ یبه بررس ،یازیدر

 .یندنما یاریرا  ینیعلوم بال نشمنداندا ،مربوطههای یماریو درمان ب یصو تشخ یشگیریپ

 

 (Objectives) یاییدر یپزشک یکروبیولوژیم ةاهداف رشت

ش رود که با داشتن دانمی انتظار ینچند یاییدر یپزشک یکروبیولوژیمة از دانش آموختگان رشت

 یا،درة عرصدر  یپزشک یکروبیولوژیگوناگون علم مهای در جنبه یو اطالعات برجسته و تخصص

 .یندارتباط برآورده نما ینرا در ا یانسانة جامعهای یازمندین

 

 اهداف

مقبول و مورد انتظار در علم  تیفیبه ک یلن یپژوهش، براة یبر پا یآموزش یزی( برنامه رالف •

 یالملل ینب یاساس استانداردها بر یادر یکروبیولوژیم

 یبه دانش عال یلن یمستعد  یانرشد دانشجو یبراای رشته یانو م یرقابت یطیمح یجاد( اب •

 درانه نوآورهای یشهاند یشبردجهت پ یپزشک یستو علوم ز یاییدر یولوژیبیکروم ةینزم در

 سالمت و بهداشت های در گستره یازیدرهای یکروارگانیسمشناخت و کاربرد مة عرص

 وسان ها، ان یکروبحاکم بر مة یچیدبا شناخت ارتباطات پ یاییدر ی( گسترش دانش پزشکج •

 یوسفرب

 یهایماریجهت ابتالء به ب یادر یکروبیولوژیمة یپا بر یننو یدرمانهای یوه( کشف داروها شد •

 درمان دشوار مزمن و
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 دارد: بستگی یر، به فراهم بودن مواد زاهداف ینا یابیدست

 و یننو یهایگذار یهداشته و سرما یمانکه به اهداف مذکور ا یکآکادم ةعرص یاستگذارانس (1

 باشند. یراپذ ینهزم ینپرخطر را در ا

در  یملکول یولوژیکاربرد علوم ب یبرا یشرفتهبرترو پهای یو استرس به فناور یزاتتجه (2

 یازیدرهای یکروارگانیسمشناخت م یهاعرصه

 یانوسو اق یاکاوش و جستجو در در یبرا یرسطحیو ز یسطح یزاتتجه (3

 یارشته یانمهای یهمکار (4

 یستز ی،اسشن یانوساق یایی،و علوم در یپزشک یستعلوم ز یونددر پ یستمیو تفکر س یدگاهد (5

 یگرته دوابسهای و رشته یوانفورماتیکب ی،ملکول یولوژیب یزیولوژی،ف ی،اکولوژ یمی،ش ینزم

 

 آموزش ةحدود دور

 چهار سال 

 

 یاییدر یپزشک یکروبیولوژیم یتکامل یرو س ةیخچتار

 ندیافت یتاهم یکو استراتژ یمسائل اقتصاد یدر وراها یانوساقة گستر ،دوم یپس از جنگ جهان

 وسیاناق ییکه به عصرطال یدانجام گردها یانوسشناخت اق یبرا یدر سطح جهانای و اکتشافات عمده

جوامع  شفبا ک یاییدرهای یکروبم یایتوجه به دن ،پژوهش ینا یدر راستا .مشهور است یشناس

کردند، آغاز می یزندگ یگرادسانتة درج 252در  یآرام جنوب یانوسکه در کف اق یلیکترموف یاییباکتر

ها انوسی( را در کف اقینی)عمدتاً پروتئ یککه مواد ارگان یمیاییفعال سنتز کننده ش یو باکتر یدگرد

را شتاب  یاییدر یکروبیولوژیمهای پژوهش ،کردندمی یدتول black smalers موسوم بهای در منطقه

 ینآلو یشافاکت یردریاییبا زها یانوسدر کف اق یفرانسو یژاکسکوستومهای دادند. مجموعه پژوهش

 شد. ها یانوساقة ناشناختة موجب جلب توجه پژوهشگران به گستر

 یو دفاع یدر کنار مسائل اقتصاد یاییوحش در یاتموضوع حفظ ح یزدوم قرن پنجم نة یمن در

 یلوداک یآقاهای اثر گذاشت. مطالعات و پژوهش یابرجسته شدند که در نگاه عالمانه و پژوهشگرانه به در

 یقاکه آای لهکه در مقا یدگرد یاییدر یولوژیعلم باکتر یموجب معرف یستماول قرن بة یمدر نزوبل 
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ة را مطالع یاییدر یکروبیولوژیبه چاپ رساند م یوشیمیب یورآنال در 1441سال  زوبل در

بود که دو تا سه دهه  یدر حال ینکرد. ا یفکنند، تعرمی یکه در آب شور زندگهایی یکروارگانیسمم

 تیتویسدر ان شورویانگاشتند. مطالعات دانشمندان می یکروارگانیسمرا فاقد م یانوساق یناز ا یشپ

که  یددگر یآکادم یندر ا یاییدر یکروبیولوژیبخش م یریعلوم موجب شکل گ یآکادم یکروبیولوژیم

در  یکروبیولوژیدند. با رشد دانش منمو یجهان گردآورها یانوسو مخمرها را از سراسر اقها یباکتر

 یازهاکربن و گ یتدر تثب یدرمانهای یکروبمة به نقش برجست ،یشناس یانوستوامان با رشد دانش اق

ها سانان یماریو سالمت و ب ییغذاة یردر زنج هاآن و نقش یمختلف آل یباتترک یدایشدر پ ،ایگلخانه

 یراه را به سو ،یاییدرهای در انواع و اقسام عفونت هاآن ییاز یماریو ب یبریوهاپرداخته شد. کشف و

از راه  سنجش یقوبا از طر یدمیدر کنترل اپ یتاکولولر یباز نمود. کارها یادر یپزشک یکروبیولوژیم

 یرواگة عمدهای یماریبة را در چرخ یاییدرهای یستماکوس یتها، اهمیانوسماهواره از اق یردور و تصاو

و  تیکیوپروکارهای یکروارگانیسمم ییبه شناسا یاییدر یکروبیولوژیمهای یتنشان داد. امروزه فعال

 نیزم یستو زها یانوساق یطیمح یستز یدر سازوکارها هاآن ةو نقش برجست یاییدر یوکاریوتیک

دتاً که عم یییادر یکروبیولوژیمهای در بخش یگرد یمعطوف شده است. از سو یاهادر یو اکولوژ یمیش

و  ییایدر یوتکنولوژیب یقات)مانند مرکز تحق ،اندشکل گرفته یاییدر یفناور یستز یقاتدر مراکز تحق

 یددر تول یاییدرای هیکروارگانیسم( به کاربرد میلندو دانشگاه مر یفرنیاکال یگودر سانت یپزشک یستز

روپا ا ،شمال یکایآمر یژهبه و ،اند. در سراسر جهانیافتهو محصوالت با ارزش متمرکز  یستیمواد فعال ز

ر د یارشد و دکتر یکارشناسة رجمربوطه دهای و دانشگاه یقاتیدر مراکز تحق یا،آس یو جنوب شرق

 روبیولوژییکم یالملل ینبة دانشکد هاآن یناز برجسته تر یکیشود که می ارائه یاییدر یکروبیولوژیم

پژوهشگر در مقطع  یروین یتبه ترب یبیترکة برنام یک( است که در marmicماکس پالنک ) یاییدر

PhD پردازد.می یاییدر یکروبیولوژیمة در عرص 

فارس  یجدر خل 1411درسال  یقیحق یپرفسور لطفعلهای با پژوهش یکروبیولوژیمهای پژوهش

فارس  یجدر خلها پژوهش ینا یزن 2222و  1442ة . در دهیدآغاز گرد یتیکوسآلژن یبریوو یبا جداساز

 شفارس بخ یجخل یاییدر یستمندانو زها پالنکتون ،از آب یبریومختلف وهای گونه یبا جداساز

وسط دکتر ت یاییدر ی. چاپ کتاب پزشکیافتبوشهر ادامه  یدانشگاه علوم پزشک یاییدر یوتکنولوژیب

موجب  ،تابک ینبار در ا یننخست یبرا ایییدرهای فصل از کتاب به عفونت یکپور و اختصاص  ینب یرجا

راسر در س چندهر ،یفراگرد کل یک. در یددر سطح کشور گرد یادر یپزشک یکروبیولوژیعلم م یمعرف
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به ها بخش یناز ا یک یچکدامدر ه یول یمخورمی بر یاییدر یکروبیولوژیجهان به آموزش رشته م

شته در ر ینا یاست بتوان با راه انداز یداند و امنپرداخته یاییدر یپزشک یکروبیولوژیبه م یژهصورت و

 .وداقدام نم یو ارائه آن در سطح جهان یدانش بوم یدجنوب کشور، به تول

 

 دانش آموختگان یفمهارت و وظا

 هاآن یستیو تنوع ز یاییدرهای یکروارگانیسمشناخت م (1

 کره یستز ،انسان ،هاییکروارگانیسمم یانم یچیدهشناخت ارتباطات گسترده و پ (2

  یدر مطبوعات و رسانه پزشک یادر یکروبیولوژیمة یندر زم یافته یدنشر علم تول ییتوانا (3

و  نییدانشمندان علوم بال یژهبه و یگر،دهای رشته ینبه متخصص یتخصصهای ارائه مشاوره (4

 سالمتة گستر یرانمد

 یبرا یشناس یانوسو اق یوانفورماتیکو ب یملکول یولوژیکب یشگاهی،آزماهای کسب مهارت (5

  یادیبنهای پژوهش در یکو پروتوم یکژنوم ،یولوژیکبهای داده یهم جوش

 یابرخاسته از در یکروبیمهای یماریب یملکولهای داده یزآنال ییتوانا (6

  یکروبیولوژیمة یندر زم یستماتیکس یو بررس یزمتاآنال ،یدانیمهای پژوهش ینتدو (1

 یانوسو اق یادر یکردرو (1

های سمیکروارگانیم ییشناسا یبرا یملکول یدجدهای یوهش ییو شناسا یریکارگه ب ییتوانا (4

 یاییدر

 یاییدر یستز یطو مح یماریب ،پاتوژن یرهزنج یرامونپ یکاکولوژهای حلقه یافت (12

 یستعلوم زهای در عرصهای رشته یانمها و خلق داده یبتفکر نقادانه در ترک ییتوانا (11

 یملکول وژییولب ،یالکولوژ ،یمیش ینزم یستز ،یوانفورماتیکب ،یشناس یانوسو اق یپزشک

 وابستههای و رشته

 هایدر رشته یوزشدر مقطع گوناگون آم یاییدر یکروبیولوژیم یمآموزش مفاه ییتوانا (12

  یراپزشکیپ و یپزشک

 رییروند مشکل گة موشکافان یلبا تحل یرواگهای یماریو کنترل ب یریتکمک به مد (13

 یرواگهای یماریب یعیطب یرپاتوژنز و سهای چرخه یمو ترس یماریب -پاتوژن ة حلق (14
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  یاییدرهای یستمبرخاسته از اکوس

 یدر کالس جهان یاییدر یکروبیولوژیمة در عرص یو کاربرد یادیبنهای انجام پژوهش (15

 یولو ملک یکیژنت ،یطیمحهای روند یلبر اساس تحل یکروبیعوامل خطرساز م ییشناسا (16

 آب شورهای یطدر مح یماریب یندهایحاکم بر فرآ

ة یچیدپ یهابر اساس مدل یاییدر یدو بازپد یدنوپدهای یماریب ینیب یشو پ یلقدرت تحل (11

 یوانفوماتیکبا ابزار ب یستمیس یولوژیحاکم بر ب

های دو رون یاضیات، ری، اکولوژیک، ژنتیملکول یولوژیکب ةیچیدنقش پ یافت ییتوانا (11

 یادرة عرص در یرواگهای یماریو تکامل ب یجاددر ا یطیمح یستو ز یدمیولوژیکاپ

 یفناور یستزهای در عرصه یاییدرهای یکروارگانیسمم یبا توان کاربرد ییآشنا (14

 ییایدرهای یکروارگانیسمم یستیو مواد فعال ز ییشناخت توان دارو (22

 

 مورد انتظار یدرآمدها

 رود:یم انتظار یلموارد ذ یاییدر یکروبیولوژیم ةاز دانش آموختگان رشت

 ،یاییدر یکروبیولوژیدر فصل مشترک دانش مای رشته یانمهای و انجام پژوهش ینتدو •

 ،المتعلوم س ،یمیش ینزم یستز ،یملکول یولوژیب ،یپزشک یستعلوم ز ،یشناس یانوساق

 ینیعلوم بال ،یاکولوژ ،یوانفورماتیکب

 در  یماریحل مسائل مرتبط با سالمت و ب یبراای رشته یانم یعلم یممشارکت در ت •

 یادرة عرص •

و  اهایشور در درهای ( آبیوباکتریاو ها یباکتر یروس،و یا،)آرک یکروبیشناخت عوامل پاتوژن م •

 هایانوساق

 یاوابسته به در یعفونهای یماریو درمان ب یصتشخ ،یشگیریمشارکت در پ •

 یا و ایبرخاسته از در یدو باز پد یدنوپد یرواگهای یماریب یکروبیعوامل پاتوژن م ییشناسا •

 یرشور سهای خود را در آبة از چرخ یبخش هاآن یککه عوامل پاتوژنت یانسانهای یماریب

 .کنندمی

 ،یرطانضدس یکروبی،ضدم یستیمواد فعال ز ینیاستخراج و کاربرد بال ،ییمشارکت در شناسا •

 یاییدرهای یکروارگانیسماز م یمنیا یستمسة کنند یمتنظ
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از  یشو آرا یی، غذاییدارو یاقتصاد ةفزودو استخراج مواد با ارزش ا یافت یبرا یجستجو •

  یاییدرهای یکروارگانیسمم

ور آب شهای یطمح یستمیکحفظ سالمت اکوس برای یرفراگ یپژوهشهای مشارکت در پروژه •

 هایانوسو اق یاهادرة در عرص

با  یعکه به نو یطیمح یستز یرفع تنگناها یبرا یالملل ینب یشاهنگپهای شرکت در پروژه •

و  کربن یتدر تثب یاییدرهای یکروارگانیسمسروکار دارند )مانند نقش مها سالمت انسان

 (یاگلخانههای گاز

 یافتو  طییمح یستزهای یبا مسائل آلودگ یاییدر یپزشک یکروبیولوژیمهای یافتهنو یوندپ •

 هاآن کنترل یراهکارها

 

 نقش دانش آموختگان

ح در سط یآموزشهای توانند در نقشمی یاییدر یپزشک یکروبیولوژیمة دانش آموختگان رشت

 مرتبطی هاحوزه یکو مجامع آکادم یقاتیدر سطح مراکز تحق یپژوهش ی،و مراکز آموزش عالها دانشگاه

 در اشتیهدبهای یستمس یریتمد ،یاییدر یفناور یستوابسته به علوم ز یعصنا ،و سالمت یابا علوم در

 ،یصدر تشخای و نقش مشاوره یان،مشترک انسان و آبزهای یماریکنترل ب ی،شناس سیانواق ةحوز

 عوامل ینیو بال یشگاهیآزما یصتشخ یزن یاییدرهای یطبرخاسته از مح یعفونهای یماریدرمان ب

 .یندنما یفهوظ جامان یمارستانیو ب یطب یصتشخ یهایشگاهآزما در یاوابسته به در یکروبیم یکپاتوژنت

 

 یو پژوهش یآموزش یراهبردها

 (یاستاد محور) ییبر کالس دانشجو یمبتن یآموزشهای یوهاز ش یبیترک (1

 دانشجوة یبر پا یعلم ینارهایسم یبرگزار (2

 یگروه یادگیری (3

 ای رشته یانمهای یافترهة یآموزش بر پا (4

  یستمیتفکر نقادانه و سة یپا آموزش بر (5

 یشگاهآزماة یپا برهای یوهش (6
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  یاییدرهای یستماکوسهای در عرصه یپژوهشهای یداناز م یبیترک (1

 (Evidence-basedبر شواهد ) یمبتن یکردهایروة یآموزش برپا (1

 یاناهمت مشاوره با (4

 کوچکهای کار در گروه (12

 ییهوا سخت آب و یطکار در شرا (11

 یوانفورماتیکبة یپا آموزش بر (12

 آموزش یدجدهای یکاربرد فناور (13

  (Research-basedپژوهش )ة یپا آموزش بر (14

 ( PBحل مسئله )ة یوبه ش یادگیری (15

 ینیبالهای مشاهده در رشتهة یبا پا یادگیری (16

 ر کوچکبزرگ با کاهای در قالب پروژه یادر یکروبیولوژیمة کار با دانشمندان گستر (11

(Small works in large jobs) 

  (Lab rotation) یشگاهیدر قالب گردش و آزما یادگیری (11

  (Workshop-based) یآموزش کارگاه (14

 

 (Practical Courses) یعمل یهادوره

 جیخل یپزشک یستعلوم زة پژوهشکد یقاتی،تحق مراکزهای یشگاهکه در آزما یعملهای در دوره

 قاتیمشترک با مرکز تحق یقاتیتحقهای یشناورها و کشتهای یشگاهو آزما یدانیمهای یشگاهآزما ،فارس

 :یوندپمی به انجام یلموارد ذ یرندگمی انجام یشناس یانوساق یمل

 ینو انتخاب کل ییغشا یوناس یلترهایشامل ف یاییدرهای یکروارگانیسمو کشت م یجداساز •

  یسازو خالص

 یهواز یو ب یهواز یهایکتکن •

 Confocal شامل یشرفتهو پ ینورهای یکروسکوپم •

 Flume یشاتآزما •

 (HPLCبا فشار باال ) یعو ما یگاز یکروماتوگراف •
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  (Isotope ratio) یجرم یاسپکترومتر •

 یشناس یمآنز •

• PCR 

 ینگکلون •

 یزفیلوژنتیکو آنال یابی یتوال •

 یکسژنوم ،یزمتما یژن یانب •

 یپتومیکسو ترانس کر یکسپروتئوم •

• FISH  

 کشت سلول  هاییکتکن •

  یشگاهیآزما یواناتکار با ح •

 یتومتریفلوس •

  یااسپکت هسته •

 یدپالسم یساخت کتابخانه کلون و خالص ساز •

  ATP یزآنال •

 (ین)اندوتوکس LPS سنجش •

 

 مدت محتوا آموزش ةعرص ردیف

1 
 مراکز پزشکی ةدانشکد

 تحقیقاتی

 ،سیستمی ژنتیک دریایی، بیولوژی نظری دروس

 و پیشرفته اپیدمیولوژی زیستی، آمار

 پیشرفته شناسیمیکروب

ة نیم تا اول سال

 دوم سال اول

2 
 تحقیقات مرکز

 یدریای فناوری زیست

 پیرامون علمی سمینارهای و نظری دروس

 دریایی، هایعفونت ،دریایی هایانیسمگمیکروار

 و یدریای هایمیکروارگانیسم با اثراکوسیستمیک

 ،شناسی اقیانوس ،دریایی هایمیکروب اکولوژی

 ساماندهی و پروژه مدیریت ،بالینی فارماکولوژی

 نویسی گزارش و مستندسازی و پژوهش

 نیمه تا اول سال

 دوم سال دوم

3 
 آموزش ةتوسع مرکز

 پزشکی

 علمی نویسی مقاله ،تحقیق روشهای کارگاه

 در اخالق ،بالینی هایکارآزمایی ،پیشرفته

 سیستماتیک بررسی و متاآنالیز ،پژوهش

 دوم و اول سال

 اهدانشگ تحقیقاتی مراکز 4
 هایپروژه هایداده وآنالیز اجرا ،تدوین با آشنایی

 Lab rotation و تحقیقاتی
 چهارم تا اول سال



00 

 مدت محتوا آموزش ةعرص ردیف

5 
 تحقیقات مرکز

 دریایی فناوری زیست

 هایکتکنی و ملکولی بیولوژی هایشیوه با آشنایی

 کریپتومیک ترانس و پروتئومیک ژنومیک،
 چهارم و سوم سال

 بیمارستان 6
 از برخاسته هایعفونت بالینی سیر ةمشاهد

 دریایی هایمیکروارگانیسم
 چهارم تا اول سال

1 

 هایکشتی و دریا

 ملی مرکز تحقیقاتی

 شناسی اقیانوس

 از برداری نمونه هایشیوه با آشنایی

 شناخت و دریایی هایمیکروارگانیسم

 ریاد بیولوژی مبانی نیز و دریایی هایاکوسیستم

 چهارم و سوم سال

1 

 تحقیقات مرکز آزمایشگاه

دریایی  فناوری زیست

 آزمایشگاه و فارس خلیج

 دانشگاه مرکزی

 واناتحی با کار و سلول کشت هایتکنیک با آشنایی

 ،یکروماتوگراف ،یاسپکتروسکوپ ،یآزمایشگاه

 یک،بیوانفورمات پیشرفته، ژنومیکس و پروتومیکس

FISH، ،کلونینگ ،یشناس آنزیم فلوسیتومتری، 

 کشت و جداسازی ،یجانور اسپکت ،ابیی توالی

 و هوازی هایتکنیک ،دریایی هایمیکروارگانیسم

 هوازیبی

 چهارم تا دوم سال

 

 

 دانشجو یابیارز

 ،یتبک ةیو..( به ش.و یکیژنت - ی) ملکول یشگاهیو آزما یترم دروس نظر یانپا یابیافزون به ارز

 :ظف استؤ، دانشجو میحیتشر یا یاینهچند گز

و  یچاپ شده در مجالت علم ةمقال یکحداقل در  یلیدوم سال تحصة یمترم از ن هر یانپا در

ت چاپ شده در مجال یقاتیتحقة المق یکحداقل در  یزهر سال ن یانمشارکت داشته باشد. در پا یپژوهش

 مشارکت داشته باشد. ISI ندکس دریا

 از یشترب یاو  یمساو IF مجالت با خود را در یقاتیتحق ةنام یاناز پا یاستخراج ةمقال یک حداقل

 به چاپ برساند. 3

 

 (0 ی)مقدمات یاییدر یکروبیولوژیم

 :درس شامل ینموضوعات ا

 یاهادرهای یکروارگانیسمم -

 هاآن یوماسو بها یکروارگانیسمانتشار م -
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 ها یکروارگانیسمم بر یزیکیف یاثر فاکتورها -

 ها یکروارگانیسمم بر یولوژیکیب یاثرفاکتورها -

  یآبز یواناتو ح یاهانها بر گنآو نقش ها یکروارگانیسمم -

  یآب یطعناصر در مح ةچرخ درها و قارچها ینقش باکتر -

 یادرهای قارچ ها ویرباکت یاکولوژ -

 ها و رسوباتیکروارگانیسمم -

  یمختلف آل یباتترک یدایشدر پها یکروارگانیسمقش من -

 یاهادر یدر آلودگها یکروارگانیسمقش من -

 در اقتصاد یاهادرهای یکروارگانیسمنقش م -

  یندر گرم شدن زمها یکروارگانیسمنقش م -

 ها وسیاناق یستیو تنوع زها یکروارگانیسمم -

 

 (2 یمقدمات) یاییدر یکروبیولوژیم

 :درس شامل ینموضوعات ا

 یادر یمیو شها یانوستکامل اق (1

 تراکم و نور ،یشور ،ییگرما یتظرف ،بر درجه حرارت یدبا تاکها یانوساق یزیکف (2

  یاییدر یکروبیولوژیم یخجهتار (3

  یکمتابولهای گروه (4

  یاییدر یکروبیولوژیمهای یستگاهز (5

 آن های یوهو ش یرینمونه گ (6

 (ها یو باکتر یا) آرک یاییدرهای یباکتر یزیولوژیساختمان و ف (1

1) DNA یو تاکسونوم یاییدر یکروبیم  

  یاییدرهای یوتیکپروکار یلوژنتیکتنوع ف (4

  یآب یاییدرهای یطدر محها یمآنز (12

 یاییدر یکروبیولوژیکشت در مهای یوهش (11

  یگوتروفیال (12
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  یهاول یدتول (13

  یهثانو یدتول (14

  یاییدر یکروبیولوژیدر م یملکولهای یوهش (15

  یاییدر یو مخمرهاها قارچ (16

  یاییدرهای یروسو (11

 یاییدر یوتکنولوژیب (11

 

 یشرفتهپ یپزشک یکروبیولوژیم

 :درس شامل ینموضوعات ا

  (Actinobacteria) یاییدر ینوباکترهایبا اکت ییآشنا •

 یاییدر یستز یطدر مح یدمفهای یکروارگانیسمشکار م •

 یاییدرهای یروسو •

 یوتیکب یآنتة کنند یدتول یاییدر ینوباکترهایاکت یتاکسونوم ةمطالع •

 یاییدرهای یانوباکتریس •

  یوتیکب یمقاوم به آنتهای یلوکوکغلبه بر استاف هو مسئل یاییدرهای یباکتر •

 یوتیکبه عنوان پروب یاییدرهای یباکتر •

  یاییدرهای یکوچک ملکول از باکترهای یوتیکب یآنت •

 یاییدر یوفاژهایباکتر •

و مواد  ییمهم دارو یبات( به عنوان منبع ترکActinomycetes) یاییدرهای ینومایستآکت •

 یستیز فعال

 هاینومایستو اکت یانوباکترهااز س یکروبیمواد ضد م •

 ها از قارچ یستیفعال زهای ژن یخالص ساز •

 یابرخاسته از در یقارچهای یتمتابول یضد سرطان یلپتانس •

 هاآن یباتو ترک یاییدرهای ینومایستاز اکت یکوتوکسینو ضد ما یضد قارچهای یتفعال •

 یاییدرهای یکروباز م یمواد ضد سل •
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  یپزشک یجهت کاربردها یایدرهای یکروارگانیسماز م یمیاییو ش یکیتنوع ژنت •

 هاآن ییداروهای یتو فعال یاییدرهای ارگانیسمیکرومهای یتمتابول •

 ها یکروارگانیسمبرخاسته از م یستیفعال زهای یتمتابول یبرا یاسفنج ها: منبع •

  یاییدر یکروبیمهای یمآنز •

 یکواسپورینما یهشب اسیدهای ینوآم یپزشک یستز یکاربردها •

 


