
 

 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

  عوَهی ضٌاسی هیکزٍبآسهایطگاُ عنوان درس : 

 ّیآسهایطگا علَم دٍم کارضٌاسی پیَستِ داًطجَیاى تزم مخاطبان:

  ٍاحذ 1 واحد: تعداد

  ضٌثِ ّزّفتِسِ رٍسّای  10لغایت  8ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 1400 -99یوسال دٍم سال تحػیلی ً ّفتِ ّز ثِیکطٌرٍسّای  12لغایت  8ساعت زمان ارائه درس: 

 دکتزای تخػػی تاکتزی ضٌاسی پشضکی ًػزالِ سْزاتی دکتز مدرس:

 سیست ضٌاسی سلَلی ٍ هَلکَلی درس و پیش نیاز:

 

 پشضکی ضٌاسی هیکزٍب در آًْا کارتزد ٍ عولی ضٌاسی هیکزٍب علن فزاگیزی :هدف کلی درس 
 
 )جهت هر جلسه یک هدف( هداف کلی جلسات :ا

 آضٌایی تا ٍسائل هیکزٍب ضٌاسی -1

 آضٌایی تا هیکزٍسکَج ّا ٍ تْیِ الم هستقین -2

 آضٌایی تا رٍش ّای استزیلیشاسیَى ٍ کار تا دستگاُ ّای اتَکالٍ ٍ فَر -3

 رًگ آهیشی سادُ تاکتزی ّاآضٌایی تا رٍش اًجام  -4

 رًگ آهیشی گزمآضٌایی تا رٍش اًجام  -5

 رًگ آهیشی کپسَلآضٌایی تا رٍش اًجام  -6

 رًگ آهیشی اسپَرآضٌایی تا رٍش اًجام  -7

 ّای کطت جاهذ ٍ هایعّای کطت ٍ تْیِ هحیطآضٌایی تا هحیط -8

 افتزاقیّای کطت تْیِ هحیطآضٌایی تا رٍش  -9

 ًحَُ کطت دادى تاکتزیآضٌایی تا  -10

 هحیط ّای کطتّا اس جذاساسی تاکتزیّای آضٌایی تا رٍش -11

 ّاتزای تطخیع تاکتزی اًجام تزخی رٍضْای آًشیوی ٍ تیَضیویاییآضٌایی تا   -12

 ّاضوارش تعذاد تاکتزیّای آضٌایی تا رٍش -13

 کطت ادرارّای آضٌایی تا رٍش -14

 کطت گلَّای آضٌایی تا رٍش -15

 کطت هایع ًخاعّای آضٌایی تا رٍش -16

 حساسیت یاکتزی یِ آًتی تیَتیک ّا )آًتی تیَگزام(رٍضْای تعییي آضٌایی تا  -17

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 آضٌایی تا ٍسائل هیکزٍب ضٌاسی هدف کلی جلسه اول:

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 .تَضیح دّذرٍش استفادُ ٍ کارتزد ٍسائل هختلف هَرد استفادُ در آسهایطگاُ هیکزٍب ضٌاسی را -1-1

 
 

 آضٌایی تا هیکزٍسکَج ّا ٍ تْیِ الم هستقین :دوماهداف ویژه جلسه 



 ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ: در پایاى

 اجشای هختلف هیکزٍسکَج تَری ٍ کارتزد آى ّا را تطٌاسذ.  -1-2

 رٍش غحیح استفادُ اس هیکزٍسکَج ًَری را تذاًذ. -2-2

 .ًوًَِ ّای تالیٌی را تذاًذًحَُ تْیِ الم هستقین اس  -3-2
 

 آضٌایی تا رٍش ّای استزیلیشاسیَى ٍ کار تا دستگاُ ّای اتَکالٍ ٍ فَر :سومهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 رٍش ّای ضذ عفًَی ٍ استزیلیشاسیَى را تَضیح دّذ. -1-3

 رٍش کار تا دستگاُ اتَکالٍ را تذاًذ. -2-3

 .کار تا دستگاُ فَر را تذاًذرٍش  -3-3
 

  رًگ آهیشی سادُ تاکتزی ّاآضٌایی تا رٍش اًجام   :چهارمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 رٍش غحیح اسویز جْت رًگ آهیشی را تذاًذ. -1-4

 رٍش اًجام رًگ آهیشی سادُ تا هتیلي تلَ ٍ سایز رًگ ّا را تذاًذ. -2-4

 

 رًگ آهیشی گزمآضٌایی تا رٍش اًجام  :پنجم جلسه هدف کلی

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 رٍش غحیح اسویز جْت رًگ آهیشی را تذاًذ. -1-5

 .اغَل ٍ رٍش اًجام رًگ آهیشی گزم را تذاًذ -2-5

 

  رًگ آهیشی کپسَلآضٌایی تا رٍش اًجام  :ششمهدف کلی جلسه 

 داًطجَ تایذ قادر تاضذ:در پایاى ایي جلسِ 

 رٍش ّای هختلف رًگ آهیشی کپسَل تاکتزی ّا را تَضیح دّذ. -1-6

 .رٍش اًجام رًگ آهیشی کپسَل تا استفادُ اس هزکة ٌّذی را تذاًذ -2-6

 

 رًگ آهیشی اسپَرآضٌایی تا رٍش اًجام  :هفتمهدف کلی جلسه  

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 ّای هختلف رًگ آهیشی اسپَر تاکتزی ّا را تَضیح دّذ.رٍش  -1-7

 رٍش اًجام رًگ آهیشی اسپَر را تذاًذ. -2-7

 

 ّای کطت جاهذ ٍ هایعّای کطت ٍ تْیِ هحیطآضٌایی تا هحیط :هشتمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 تَضیح دّذ.اغَل ٍ کارتزد هحیط ّای کطت تاکتزی ضٌاسی را  -1-8

 هحیط ّای کطت جاهذ ٍ هایع را تساسد. -2-8

 

 افتزاقیّای کطت تْیِ هحیطآضٌایی تا رٍش  :نهمهدف کلی جلسه 



 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 اغَل ٍ کارتزد هحیط ّای کطت افتزاقی تاکتزی ضٌاسی را تَضیح دّذ. -1-9

 یا پلیت تساسد.هحیط ّای کطت افتزاقی را در لَلِ  -2-9

 

 ًحَُ کطت دادى تاکتزیآضٌایی تا  : دهم هدف کلی جلسه

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 ّای جاهذ ٍ هایع را تطٌاسذ.تاکتزی در هحیطرٍش ّای هختلف کطت  -1-10

 . .رٍش کطت در لَلِ تِ ضکل عوقی ٍ سطحی را اًجام دّذ  -2-10

 ّا اس هحیط ّای کطتجذاساسی تاکتزیّای آضٌایی تا رٍش :یازدهمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 در ایشٍلِ کزدى کلٌی ّای تاکتزی ّا را اًجام دّذ. Streakرٍش  -1-11

 

 ّاتزای تطخیع تاکتزی اًجام تزخی رٍضْای آًشیوی ٍ تیَضیویاییآضٌایی تا   :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:در 

 رٍش اًجام تست کاتاالس را تذاًذ. -1-12

 رٍش اًجام تست کَاگَالس را تذاًذ. -2-12

 رٍش اًجام تست اکسیذاس را تذاًذ. -3-12

 TSI, SIM, Ureaٍاکٌص ّای خاظ در هحیط ّای کطت آًشیوی ٍ تیَضیویایی هاًٌذ  اغَل ٍ تفسیز -4-12

 ٍ...را تَضیح دّذ.

 
 ّاضوارش تعذاد تاکتزیّای آضٌایی تا رٍش :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 رٍش ّای هختلف ضوارش تاکتزی ّا را اًجام دّذ. -1-13

 ًحَُ ضوارش تاکتزیْا ٍ هحاسثِ تعذاد تاکتزی ّا را تذاًذ. -2-13

 
 کطت ادرارّای آضٌایی تا رٍش :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 هحیط ّای هٌاسة جْت کطت ادرار را تطٌاسذ. -1-14

 ًحَُ غحیح جوع آٍری ًوًَِ، ٍسایل کطت ٍ طزس اًجام کطت ادرار را ضزح دادُ ٍ اًجام دّذ. -2-14

 .در کطت ّای ادرار را تذاًذی ّا ًحَُ ضوارش تاکتزیْا ٍ هحاسثِ تعذاد تاکتز -3-14

 
  کطت گلَّای آضٌایی تا رٍش :پانزدهم هدف کلی جلسه

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ تایذ قادر تاضذ:

 هحیط ّای هٌاسة جْت کطت گلَ را تطٌاسذ. -1-15

 ًحَُ غحیح جوع آٍری ًوًَِ، ٍسایل کطت ٍ طزس اًجام کطت گلَ را ضزح دادُ ٍ اًجام دّذ. -2-15

 ًتایج کطت گلَ را تا استفادُ اس رًگ آهیشی ٍ تست ّای تکویلی گشارش کٌذ. -3-15 

 
 کطت هایع ًخاعّای آضٌایی تا رٍش :شانزدهم هدف کلی جلسه



 هحیط ّای هٌاسة جْت کطت هایع ًخاع را تطٌاسذ. -1-16

 دادُ ٍ اًجام دّذ.ًحَُ غحیح جوع آٍری ًوًَِ، ٍسایل کطت ٍ طزس اًجام کطت هایع ًخاع را ضزح  -2-16

 اس ًوًَِ هایع ًخاع الم هستقین تْیِ کزدُ ٍ رًگ آهیشی کٌذ. -3-16

 ًتایج کطت هایع ًخاع را تا استفادُ اس تست ّای تکویلی گشارش کٌذ. -4-16

 

 رٍضْای تعییي حساسیت یاکتزی یِ آًتی تیَتیک ّا )آًتی تیَگزام(آضٌایی تا  :هفدهمهدف کلی جلسه 

 هختلف تعییي حساسیت تاکتزی تِ آًتی تیَتیک ّا ٍ تفسیز ٍ کارتزد آى ّا را تذاًذ.رٍش ّای  -1-17

 رٍش اًجام تست اًتطار در آگار )دیسک دیفیَصى( را تَضیح دّذ. -2-17

 را ضزح دّذ. MIC  ٍMBC رٍش -3-17

 

 
 منابع:

1- Medical Microbiology, P.R. Murray (Latest ed). 

2- Medical Microbiology, Jawetz (Latest ed). 

3- Baily & Scoott's Diagnostic Microbiology (Latest ed) 
 

 سخٌزاًی ، پزسص ٍ پاسخ روش تدریس:

 پزٍصکتَر  ٍیذیَ ٍایت تزد ، کاهپیَتز ،  پاٍرپَیٌت، ّای اسالیذ وسایل آموزشی :

 
 
 

 سنجش و ارزشیابی
  

نمره کل)بر حسب سهم از  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

  هر جلسه 10 کتثی کوئیز

 ضٌثِیک  12-10 05/02/1400 30 ٍ عولیکتثی  ترم آزمون میان 
  03/1400/ 60 ٍ عولیکتثی  آزمون پایان ترم
حضور فعال در 

 کالس
ارسضیاتی 

 استاد

  ّز جلسِ 10

 

 اس .تاضٌذ داضتِ حضَر درس درکالس استاد اس قثل هَظفٌذ داًطجَیاى مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 دادُ استزاحت دقیقِ 10 آى تیي در کِ استدٍ ساعت  کالس ّز سهاى هذت .کٌٌذ علوی خَداری غیز ّای تحث

 داًطجَ لذا گزدد هی ارائِ داًطجَیاى تِ ضفاّی طَر تِ آیٌذُ جلسِ هطالة رئَس جلسِ، ّز پایاى در .ضَد هی

  .ضَد حاضز کالس در قثلی هطالعِ تا تَاًذ هی

 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:              نبم و امضبی مسئىل

 دکتر نصراله سهرابی              دکتر نصراله سهرابی

 

        
 

 تبریخ ارسبل :                     تبریخ تحىیل:                          تبریخ ارسبل:              

 



 

 

 آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی  بندی درس جدول زمان

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتز سْزاتی آضٌایی تا ٍسائل هیکزٍب ضٌاسی 28/10/99 1

 سْزاتی دکتز آضٌایی تا هیکزٍسکَج ّا ٍ تْیِ الم هستقین 05/11/99 2

تا رٍش ّای استزیلیشاسیَى ٍ کار تا دستگاُ ّای اتَکالٍ آضٌایی  12/11/99 3

 ٍ فَر

 سْزاتی دکتز

 سْزاتی دکتز رًگ آهیشی سادُ تاکتزی ّا 19/11/99 4

 سْزاتی دکتز رًگ آهیشی گزم 26/11/99 5

 سْزاتی دکتز رًگ آهیشی کپسَل 03/12/99 6

 سْزاتی دکتز رًگ آهیشی اسپَر 10/12/99 7

 سْزاتی دکتز ّای کطت جاهذ ٍ هایعّای کطت ٍ تْیِ هحیطتا هحیط آضٌایی 17/12/99 8

 سْزاتی دکتز ّای کطت افتزاقیتْیِ هحیط 24/12/99 9

 سْزاتی دکتز ًحَُ کطت دادى تاکتزی 15/01/1400 10

 سْزاتی دکتز ّا اس هحیط ّای کطتجذاساسی تاکتزی 22/01/1400 11

 سْزاتی دکتز آًشیوی ٍ تیَضیویاییّای اًجام تزخی رٍش 29/01/1400 12

 سْزاتی دکتز ضوارش تعذاد تاکتزیْا 05/02/1400 13

 سْزاتی دکتز کطت ادرار 12/02/1400 14

 سْزاتی دکتز کطت گلَ 19/02/1400 15

 سْزاتی دکتز کطت هایع ًخاع 26/02/1400 16

ّا تیَتیکتاکتزی تِ آًتی ّای تعییي حساسیت رٍشآضٌایی تا  02/03/1400 17

 )آًتی تیَگزام(

 دکتز سْزاتی

 
 

 




