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)جلسه دوساعتی17:  (براي یک دوره درس کامل
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

میکروب شناسی پزشکی- کارشناسی ارشدتحصیلی:يرشتهو مقطع 
-نیاز:پیشعملید:نوع واح2تعداد واحد:باکتري شناسی عملینام درس: 

گروه میکروبشناسیمکان برگزاري: 12-10ز یکشنبه س: روزمان برگزاري کال
دکتر دربانمسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:

مسجدیاندکتر عشاقی ودکتررضوي، دکتردکتر دربان،، امیرمظفريدکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):
دکترمیرکالنتري

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
و تعیین هویت شتک،آماده سازي،انتقال نمونه،وزش هاي الزم در جهت نمونه گیريدانشجو می بایستی آم

.باکتریهاي پاتوژن را کسب نماید

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
توانمند نمودن دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی در تشخیص و تعیین هویت عوامل سببی بیماري هاي 

عفونی باکتریال

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

).اندفتاري که در واقع همان اهداف راست ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

آشنایی با اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه.1
آشنایی کار با کلیه تجهیزات موجود در بخش میکروب شناسی و نحوه کنترل کیفی آنها.2
طرز تهیه انواع معرف ها و نحوه کنترل کیفی آنها.3
طرز تهیه انواع محیط هاي کشت جامد مایع و نیمه جامد و نحوه کنترل کیفی آنها.4
باکتري هاجداسازيوش هاي مختلف کشت و انجام ر.5
انجام روشهاي مختلف رنگ آمیزي معمولی و اختصاصی باکتري ها.6
هامیکروسکوپانواع	آشنایی کار با.7
آشنایی با روش هاي تشخیصی و تاییدي باکتري هاي پاتوژن و نحوه گزارش دهی آنها.8
آشنایی با نحوه نمونه برداري از ارگانهاي مختلف بدن.9

انتقال و نگهداري نمونه در آزمایشگاهنحوه .10
تعیین آزمایش حساسیت میکروبی و ارائه گزارش آن.11
کشت نمونه خون.12
کشت نمونه از بخش تحتانی و فوقانی دستگاه تنفس.13
کشت نمونه از مایع نخاع چشم گوش و سینوسها.14
کشت نمونه از دستگاه ادراري تناسلی.15
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کشت نمونه از دستگاه گوارش.16
م هاي مخاطی و پوستکشت نمونه از زخ.17
بررسی آزمایشات باکتریولوژیک مایعات استریل بدن.18
	کنترل کیفی آزمایشگاه.19

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري 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 

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل 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

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

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
---------- ببرید) ناملطفاً سایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

----------- (لطفا نام ببرید)سایر موارد

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

1. Diagnostic Microbiology. Baaily And Scotts; The C.V.Mosby Company.
Latest Edition

2. Diagnostic Microbiology . Connie R. Mahon And. George Manuselis, Jr;
W.B.Sanders Company. Latest Edition
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منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی

ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر مسجدیانمیکروکوکوس )–(استافیلوکوکوس 1
پنوموکوك)-انتروکوك-استرپتوکوك(استرپتوکوکاسیه 2

کشت حلق
دکتر مسجدیان

همکاران گروه عملی
کوکسی هاي گرم منفی3

(کشت مایع نخاع و ترشح مجرا)
دکتر رضوي

همکاران گروه عملی
انتروباکتریاسیه (الکتوز مثبت ها)4

کشت ادرار
دکتر ایراجیان

همکاران گروه عملی
انتروباکتریاسیه (الکتوز منفی ها)5

مدفوعکشت 
دکتر ایراجیان

همکاران گروه عملی
غیر تخمیرکنندهباسیلهاي گرم منفی 6

کشت زخم
دکتر ایراجیان

همکاران گروه عملی
دکتر مسجدیانکمپیلوباکتر)–هلیکوباکتر –باسیلهاي گرم منفی : (ویبریوناسیه 7

همکاران گروه عملی
ر امیرمظفريدکتکشت خون-مایکوپالسما –هموفیلوس –بروسال 8

همکاران گروه عملی
دکتر امیرمظفريریکتزیا- لپتوسپیرا-بورلیا–تروپونما 9

همکاران گروه عملی
دکتر دربانآکتینومیست- نوکاردیا -مایکوباکتریوم10

همکاران گروه عملی
دکتر مسجدیان و همکاران باکتري هاي بی هوازي-باسیل ها ي گرم مثبت بدون اسپور 11

ه عملیگرو
دکتردربانلژیونال12

همکاران گروه عملی
دکتر عشاقیکنترل کیفی در آزمایشگاه میکروبشناسی13

همکاران گروه عملی


