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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 20(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
2تعداد واحد:تشخیص آزمایشگاهی باکتري هاي سخت رشد و بی هوازينام درس: 

باکتري شناسی عملی–2و1شناسی سیستماتیک باکترينیاز:پیشعملید:واحنوع
گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12- 10زهاي شنبه و چهارشنبهروزمان برگزاري کالس: 

دکتر مسجدیانمسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:
، دکتر مسجدیان، دکتر دکترطالبیدکتر دربان،، امیرمظفريدکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

گروه فارماکولوژي، دکتر خاکی،و دکترمیرکالنتريایراجیان، دکتر رضوي، 
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

ژه عوامل عفونی رایج یدر مورد روش هاي عملی جداسازي ، شناسایی و ردیابی باکتري هاي سخت رشد و پیچیده بو
یران موضوع هاي زیر تدریس خواهد گردید:در ا

اصول ایمنی زیستی، گزارش نویسی و تهیه دستورالعمل، کنترل کیفی روشهاي تشخیصی، نحوه صحیح نمونه گیري 
از ارگان هاي آلوده، روش هاي صحیح انتقال نمونه ها بر حسب نوع آن، آماده سازي اختصاصی نمونه ها به منظور 

نی، روش هاي حساس و اختصاصی ردیابی عامل عفونی، شناخت روش هاي کاربردي و تسهیل ردیابی عامل عفو
نحوه تعیین هویت باکتري

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
فراگیري روش هاي تخصصی و نوین باکتري شناسی با تکیه بر روش هاي کاربردي و تشخیصی

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنرمنظو(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
يهوازیو کشت بيرینمونه گياالزم برزاتیو تجهلیبا وساییآشنا.1
يهوازیبطیآنها در شرايانتقال نمونه و نگهدارحیصحنحوه.2
مانند عاتیاز ترشحات و مايهوازیبيهايمحصوالت باکتریصیتشخيبا دستگاههاییآشنا.3

)GLC(عیگاز مایدستگاه کروماتوگراف
يهوازیبيهایسموم باکترصیتشخيبا روش هاییآشنا.4
ومیدیکلسترمختلفيگونه هاییو شناسايجداساز.5
یونیو پروپلوسیالکتوباسوم،یوباکتریوم،یدوباکتریفیبست،ینومایاکتيگونه هاییو شناسايجداساز.6

ومیباکتر
لونکوس،یموبنال،یوولروموناس،یپروتال، پورفداسه،یباکتروئيگونه هاییو شناسايجداساز.7

و ...ومیفوزوباکتر
يهوازیگرم مثبت بيهایکوکسصیتشخ.8
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يهوازیبیگرم منفيهایکوکسصیتشخ.9
ایو بورلرایلپتوسپيگونه هاتیهونییو تعیابیردا،یو بورلرایلپتوسپیابیرديهاروش.10
اینوکاردییو شناسايجداسازيهاروش.11
کیپیتو آکیپیتيهاومیکوباکتریماصیتشخ.12
الیوفیدیو کالمایدیکالميگونه هایابیرديهاروش.13
و اوره آ پالسماکوپالسمایماییشناسايهاروش.14
يلوریپکوباکتریو هللوباکتریکمپییو شناسايجداسازيهاروش.15
وموناسیآئروموناس، پلزییو شناسايجداسازيروشها.16
معمولریغيهايو باکترونالیلژيگونه هايجداسازيروشها.17
و ...ومیکوباکتریما،يترفیسرفه، داهیسریرفرانس نظيهاشگاهیبا آزماییآشنا.18
ژنز،یاستنوتروفوموناس، آلکالا،یبورخولدرنتوباکتر،یاسيو افتراق گونه هاییشناسايهاروش.19

موراکسال

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)BLTیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
----------------- (لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده 

اساس سرفصل آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده بر، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
دروس، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر 

سرفصل درس مربوطه می باشد. 

وسایل کمک آموزشی:  
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):رهدرصد نمنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمدرصد نمره25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
---------- ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

----------- (لطفا نام ببرید)سایر موارد
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:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی
1. Forbs BA, et al., Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, Lastest Edition.
2. Mahon CR,et al., Textbook of Diagnostic Microbiology, Lastest Edition.
3. Murry P. et al., Manual of diagnostic microbiology, Lastest Edition.
4. Koneman, et al, Text book of diagnostic microbiology, Lastest Edition.

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی

ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
طاستاد مربوعنوان مطالبجلسه

1
آشنایی با وسایل و تجهیزات الزم براي نمونه گیري و کشت بی هوازي 

مسجدیاندکتر نظیر جار بی هوازي، اتاقک بی هوازي و ...

2

نحوه صحیح نمونه گیري از بافت ها نظیر زخم هاي عمیق آبسه هاي 
.دهانی بخش تحتانی دستگاه گوارش، ترشحات سینوس و ..

نگهداري آنها در شرایط بی هوازي و انواع نحوه صحیح انتقال نمونه و
محیط هاي انتقالی ، کشت اختصاصی و افتراقی بی هوازي ها

مسجدیاندکتر 

3

آشنایی با دستگاههاي تشخیصی محصوالت باکتري هاي بی هوازي از 
) و GLCترشحات و مایعات مانند دستگاه کروماتوگرافی گاز مایع (

ار و غیر فرار ناشی از روش هاي استخراج اسیدهاي چرب فر
محصوالت نهایی حاصل از رشد باکتري هاي بی هوازي در محیط 

هاي کشت مایع

گروه فارماکولوژي

مسجدیاندکتر آشنایی با روش هاي تشخیص سموم باکتریهاي بی هوازي4

5

جداسازي و شناسایی گونه هاي مختلف نظیر کلستریدیوم بوتولینوم، 
یدیوم پرفرنجنس، کلستریدیوم دیفیسیل، کلستریدیوم تتانی، کلستر

کلسنریدیوم نووه یی و ...
مسجدیاندکتر 
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6
جداسازي و شناسایی گونه هاي اکتینومایست، بیفیدوباکتریوم، 

درباندکتریوباکتریوم، الکتوباسیلوس و پروپیونی باکتریوم

7
جداسازي و شناسایی گونه هاي باکتروئیداسه، پروتال، پورفیروموناس، 

مسجدیاندکتر ولینال، موبیلونکوس، فوزوباکتریوم و ...و

8
تشخیص کوکسی هاي گرم مثبت بی هوازي، جداسازي و شناسایی 

مسجدیاندکتر گونه هاي پپتوکوکوس، کوپروکوکوس، آئروکوکوس و ...

9
تشخیص کوکسی هاي گرم منفی بی هوازي جداسازي و شناسایی 

مسجدیانکتر دگونه هاي ویونال، مگاسفرا و ...

10
روش هاي ردیابی لپتوسپیرا و بورلیا، ردیابی و تعیین هویت گونه هاي 

خاکیدکتر لپتوسپیرا و بورلیا

11

تشخیص اسپیروکت هاي بی هوازي جداسازي و شناسایی گونه هاي 
ترپونما دنتیکوال ترپونما وینسنتی ترپونما فاژدنیس ترپونما رفرنجنس 

ترپونما مینوتوم و ...
خاکیکتر د

12
روش هاي جداسازي و شناسایی نوکاردیا، جداسازي و تشخیص گونه 

دکتر دربانهاي بیماریزا نظیر نوکاردیا آستروئیدس، نوکاردیا کاویه و ...

دکتر دربانتشخیص مایکوباکتریوم هاي تیپیک و آنیپیک13

14
روش هاي ردیابی گونه هاي کالمیدیا و کالمیدیوفیال

میرکالنتريدکترپنومونیه، کالمیدیا تراکوماتیس و ...کالمیدوفیال

15
روش هاي شناسایی مایکوپالسما و اوره آ پالسما، جداسازي و 

امیرمظفريدکترشناسایی و افتراق گونه هاي مایکوپالسما و اوره آ پالسما

16

روش هاي جداسازي و شناسایی کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر پیلوري، 
یین هویت کمپیلوباکتر کولی، کمپیلوباکتر ژژونی و جداسازي و تع

گونه هاي هلیکوباکتر انسانی
امیرمظفريدکتر

مسجدیاندکتر روشهاي جداسازي و شناسایی آئروموناس، پلزیوموناس17
میرکالنتريدکترروشهاي جداسازي گونه هاي لژیونال و باکتري هاي غیر معمول18

19
فرانس نظیر سیاه سرفه، دیفتري، آشنایی با آزمایشگاه هاي ر

رضويدکترمایکوباکتریوم و ...

20
روش هاي شناسایی و افتراق گونه هاي اسینتوباکتر، بورخولدریا، 

ایراجیاندکتر استنوتروفوموناس، آلکالیژنز، موراکسال


