
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

  بامتزی ؽٌاعی پشؽنیآسهایؾگاُ عنوان درس : 
 ّیآسهایؾگا ػلَم مارؽٌاعی پیَعتِ نپٌج داًؾجَیاى تزم مخاطبان:

  ٍاحذ 1 واحد: تعداد

  ؽٌبِ ّزّفتِچْاررٍسّای  10لغایت  8عاػت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

عال  اٍلیوغال ً ؾٌبِ ّزّفتِینرٍسّای  16تا  14ٍ  12 تا  10 ّای عاػتزمان ارائه درس: 

 1401-1400تحصیلی

 دمتزای تخصصی بامتزی ؽٌاعی پشؽنی ًصزالِ عْزابی دمتز مدرس:

 بامتزی ؽٌاعی پشؽنیّوشهاى با  درس و پیش نیاز:

 

 ملیٌینی ّای ًوًَِ اس بامتزیْا تؾخیص ٍ جذاعاسی :هدف کلی درس 
 
 سه یک هدف(ر جله هداف کلی جلسات : )جهتا

 

  ّا یرٍػ اًجام مؾت ادرار ٍ ؽوارػ ملٌ -1

 ّا نزٍمَكیّا ٍ ه لَمَكیاعتاف صیرٍػ ّای تؾخ -2

 , مؾت گلَ لیتیاعتزپتَمَك ّای بتاّوَل -3

  لیتیزّوَلیٍ غ لیتیّوَل اعتزپتَمَك ّای صیرٍؽْای تؾخ -4

 پٌَهَمَك, مؾت خلظ صیتؾخ رٍؽْای -5

 اّایغزیًا صیتؾخ رٍؽْای -6

 ّا )المتَس هثبت ّا( اعِیتزٍبامتزاً صیتؾخ رٍؽْای -7

 ّا( یّا )المتَس هٌف اعِیاًتزٍبامتز صیتؾخ رٍؽْای -8

 ییٍ گشارػ ًْا جیًتا یمؾت هذفَع ٍ بزرع رٍؽْای -9

 َهًَاطیآئزٍهًَاط، پلش ،ًَاعِیبزیٍ صیتؾخ رٍؽْای -10

 ُمٌٌذ زیتخو زیغ یّای گزم هٌف لیباع صیتؾخ رٍؽْای -11

 بَردتال ،الًَی, بزٍعال ٍ لضلَطیّوَف صیتؾخ رٍؽْای -12

 ایغتزیٍ ل َمیبامتز ٌِیمز صیتؾخ رٍؽْای -13

  َمینَبامتزیها صیتؾخ رٍؽْای -14

 اَّمیذیٍ ملغتز ّا لَطیباع صیتؾخ رٍؽْای -15

 َّاسی یب ْاییبامتز صیتؾخ رٍؽْای -16
 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ّا  یرٍػ اًجام مؾت ادرار ٍ ؽوارػ ملٌ هدف کلی جلسه اول:

 
 :اوللسه ژه جویاهداف 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:



 مٌذ. اىیجوغ آٍری ًوًَِ ادرار را ب ّای رٍػ-1-1

 دّذ.  حیجوغ آٍری ًوًَِ ادرار را تَض ظیؽزا -2-1

 دّذ.  حیهٌاعب جْت مؾت ادرار تَض ّایظیهح  -3-1

 دّذ. حیتَض راادرار  ّای( در ًوًَِّایماًت )ؽوارػ بامتز یملٌ ّایرٍػ -4-1

 دّذ. حیرا تَض یػاهل ػفًَت ادرار ّایگًَِ تیَّ يییتؼ ّایرٍػ -5-1

 مٌذ. يییتؼ یاًتخاب ّایلیَتیجذا ؽذُ را هقابل آًتی ب یبامتزی ّا تیحغاع شاىیه -6-1

 ّا نزٍمَكیّا ٍ ه لَمَكیاعتاف صیرٍػ ّای تؾخ :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 ًؾجَ بایذ قادر باؽذ:ِ دالغدر پایاى ایي ج

 دّذ. اىیب ملٌی جذاؽذُ ٍ هَرفَلَصی ملٌی را لِشٍیا جیًتا -1-2

 دّذ.آگار مؾت  DNase ٍ آگارعالت  تَلیهاً ،آگار تیًَتزً ّایظیرا در هح لَملیاعتاف -2-2

 .دّذماتاالس را اًجام  ؼیآسها -3-2

 دّذ.مَآگَالس رٍی الم را اًجام  ؼیآسها -4-2

 .دّذم اًجا راای لَِآگَالس لَم ؼیهاآس -5-2

 مٌذ. زیتفغ ٍ  ذُاّرا هؾ لَملیاعتافّای ؼیمؾت آسها جیًتا -6-2

 دّذ. گزم اًجام شییآه رًگ ٍتْیِ   گغتزُ دادُ اًجاممِ  لَملیاعتاف لِشٍیاس ا -7-2

 مٌذ. نیٍتزع ذُاّهؾ نزٍعنپیه زیرا س لَملیاعتاف ؼیهَرفَلَصی ٍ آرا -8-2

 مٌذ.تؼییي اًجام ؽذُ  ّایؼیآسها جًتای بِ جِتَ با ٍ جذٍل رٍی اس َل را جْه ػَع ًِگَ -9-2

 مٌذ. یٍ جوغ بٌذ غِیهقا ّن را با یهٌف مَآگَالس هثبت ٍ ّایللَماعتافی بِهزبَط  جیًتا -10-2

 , مؾت گلَ لیتیاعتزپتَمَك ّای بتاّوَل :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 ؾجَ بایذ قادر باؽذ:داً غِدر پایاى ایي جل

 .زدیًوًَِ بگ حصحی رٍػ بِ خَد نارّو اس ًوًَِ حلق -1-3

 گزم اًجام دّذ. شییٍ رًگ آه ِتْی گغتزػ خَد نارّو اس ًوًَِ حلق -2-3

 مٌذ. یابیؽذُ را ارس شییگغتزُ رًگ آه -3-3



 .ذیآگار خًَذارمؾت ًوا ظیًوًَِ گلَ را در هح -4-3

 دّذ. ًجاما ماتاالس را ؼیآسها -5-3

 مٌذ. یآگار خًَذار بزرع ظیهح یرٍ لیتَلیّوبتا ّاییملٌ ینزٍعنَپیٍه یهامزٍعنَپ ّاییضگیٍ -6-3

هقاٍهت بِ  يیتزاع یبِ باع تیآگار خًَذار تغت حغاع ظیهح یرٍ لیتَلیّو بتا ّاییملٌ اىیدره -7-3

 .را اًجام دّذ SXTدیغل 

  لیتیزّوَلیٍ غ لیتیّای ّوَلمَك تَاعتزپ صیّای تؾخرٍػ :چهارمهدف کلی جلسه 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

مؾت  يیاعنَل لیبا ظیدرصذ ٍ هح NaCl 6 ظیآگار خًَذار، هح ّای¬ظیعَػ اعتزپتَمل را در هح-1-4

 دّذ.

 ماتاالس را اًجام دّذ. ؼیآسها -2-4

 را اًجام دّذ.CAMP  ؼیآسها -3-4

 .ّای هختلف آلفا، بتا ٍ گاها را ببیٌذ ٍ تؼزیف مٌذ.وَلیشّ -4-4

 پٌَهَمَك, مؾت خلظ  صیّای تؾخرٍػ :پنجمهدف کلی جلسه 

 جم:پناهداف ویژه جلسه 

 قادر باؽذ: ذیجلغِ داًؾجَ با يیا اىیدر پا

 دّذ. حیرا تَض لیآعپت ظیگزفتي ًوًَِ خلظ در ؽزا لتنٌی ٍ ّارٍػ -1-5

 مٌذ. اىیِ خلظ هٌاعب را بًوًَ یّایضگیٍ -2-5

 مٌذ. اىیٍ اًتقال ًوًَِ خلظ را ب یًحَُ ًگْذار -3-5

 ًوًَِ خلظ را با رٍػ هٌاعب آهادُ مٌذ. -4-5

 .ذیآگار خًَذارمؾت ًوا ظیًوًَِ گلَ را در هح -5-5

 ماتاالس را اًجام دّذ. ؼیآسها -6-5

 اًجام دّذ. ًذارخَآگار  ظیرا در هح يیاپتَچ غلیبِ د تیحغاع ؼیآسها -7-5

 اّایغزیًا صیّای تؾخرٍػ :مششهدف کلی جلسه 

 :مششاهداف ویژه جلسه 



 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 ّای بیواریشای ًایغزیا را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.ّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِرٍػ -1-6

 نیٍتزع اّذُ هؾ ر الم آهادُ ؽذُ اس مؾتد را ایغزیًا ؼیآراگزم ٍ  شییآه هَرفَلَصی ، ٍامٌؼ در رًگ -2-6

 .مٌذ

 ّا )المتَس هثبت ّا( اعِیاًتزٍبامتز صیّای تؾخرٍػ :مهفتهدف کلی جلسه 

 :مهفتاهداف ویژه جلسه 

 آگار SS ٍآگار  تیعَلف غوَتیب ، EMB  ،ماًنی هلّای حیظرا در ه عِااًتزٍبامتزی َلجْعَػ ه -1-7

 مؾت دّذ.

 ّای مؾت ؽذُ را تفغیز مٌذ.ؽذ مزدُ رٍی هحیظای رًّتایج ایشٍلِ -2-7

 .مٌذ نتزعی ٍ ذُاّاس مؾت هؾ ؽذُ را در الم آهادُ یگزم هٌف لیباع -2-7

 (ٍ اٍرُ آگار تزاتیع وَىیع ،MR/VP ،SIM ، TSIافتزاقی ) ایّظیرا در هح عِایاًتزٍبامتز عَػ -3-7

 مؾت دّذ.

 را تفغیز مٌذ. اقتزاقی ایّظیهح ررا د عِایمؾت عَػ اًتزٍبامتز جیًتا  -4-7

 َّیت مٌذ. يتؼییاعتاًذارد  جذٍل مول بِرا  عِایعَػ اًتزٍبامتز -5-7

 ّا( یّا )المتَس هٌف اعِیاًتزٍبامتز صیّای تؾخرٍػ :مهشتهدف کلی جلسه 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

آگار  SSآگار ٍ  تیعَلف غوَتی، ب EMBهل ماًنی،   ّایظیدر هحرا  ِعایعَػ هجَْل اًتزٍبامتز -1-8

 مؾت دّذ.

 مٌذ. زیمؾت ؽذُ را تفغ ّایظیهح یرؽذ مزدُ رٍ ّایشٍلِیا جیًتا -2-8

 مٌذ. نیرا در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍ تزع یگزم هٌف لیباع -2-8

 ٍ اٍرُ آگار( تزاتیع وَىی، عMR/VP ،SIM  ،TSIافتزاقی ) ّایظیرا در هح اعِیعَػ اًتزٍبامتز -3-8

 دّذ. مؾت

 مٌذ. زیاقتزاقی را تفغ یّاظیرا در هح اعِیمؾت عَػ اًتزٍبامتز جیًتا  -4-8

 مٌذ. تیَّ يییرا بِ مول جذٍل اعتاًذارد تؼ اعِیعَػ اًتزٍبامتز -5-8

 ییٍ گشارػ ًْا جیًتا یّای مؾت هذفَع ٍ بزرعرٍػ :منههدف کلی جلسه 



  :منهجلسه  ویژهف اهدا

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 مٌذ. اىیًوًَِ هذفَع را ب یبزرع تیاّو -1-9

 مٌذ اىیًوًَِ هذفَع را ب ینزٍعنپیٍ ه یهامزٍعنپ یبزرع جِیًت -2-9

 هذفَع را ًام ببزد. ّایمؾت هٌاعب جْت مؾت ًوًَِ ّایظیهح -3-9

 را ًام ببزد ّاظیهح يیمٌٌذُ ا یهَاد ًؾاى گز ٍ هؼزف ٍ اًتخاب -4-9

 مؾت دّذ.  افتزاقی ٍ یمٌٌذُ ٍ اًتخاب تیتقَ ظیهح یًوًَِ هجَْل را رٍ -5-9

 مٌذ. اىیب ّاظیهح يیرا در ا یٍ المتَس هثبت ٍ هٌف یگزم هٌف ّاییبامتز یملٌ یضگیٍ -6-9

 ًام ببزد. را یهَرد اعتفادُ در گالز ّایهؼزف -7-9

 مٌذ. اىیرا ب ییایویَؽیب ّایتغت جیًتا زیًحَُ تفغ -8-9

 مٌذ. يییتؼ یاًتخاب ّایلیَتیجذا ؽذُ را هقابل آًتی ب یبامتزی ّا تیحغاع شاىیه -9-9

 َهًَاطیآئزٍهًَاط، پلش ،ًَاعِیبزیٍ صیّای تؾخرٍػ :مدههدف کلی جلسه 

 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 َ بایذ قادر باؽذ:در پایاى ایي جلغِ داًؾج

 دّذ. حیرا بذاًذ ٍ تَضٍیبزیَ  ّایگًَِ یؾگاّیآسها صیتؾخ یّارٍػ -1-10

 نیرا در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ  ٍتزع ٍیبزیَ ؼیگزم ٍ آرا شییهَرفَلَصی ، ٍامٌؼ در رًگ آه -2-10

 مٌذ.

 دّذ. حیرا بذاًذ ٍ تَض آئزٍهًَاط ّایگًَِ یؾگاّیآسها صیتؾخ ّایرٍػ -3-10

را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ   آئزٍهًَاط ؼیگزم ٍ آرا شییر رًگ آهدهَرفَلَصی ، ٍامٌؼ  -4-10

 مٌذ. نیٍتزع

 دّذ. حیرا بذاًذ ٍ تَض َهًَاطیپلش ّایگًَِ یؾگاّیآسها صیتؾخ ّایرٍػ -5-10

هادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ  را در الم آ َهًَاطیپلش ؼیگزم ٍ آرا شییهَرفَلَصی ، ٍامٌؼ در رًگ آه -6-10

 مٌذ. نیٍتزع

 ٌٌذُم زیتخو زیغ یّای گزم هٌف لیباع صیّای تؾخرٍػ :مازدهیهدف کلی جلسه 

 :مازدهیاهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:



 مؾت دّذ. گارهَلز ّیٌتَى آگار ٍ عتزیویذ آهل ماًنی،   ّایظیرا در هح اعِیعَػ هجَْل اًتزٍبامتز -1-11

 مٌذ. زیمؾت ؽذُ را تفغ ّایظیهح یرؽذ مزدُ رٍ ّایِشٍلیا جیًتا -2-11

 مٌذ. نیرا در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍ تزع یگزم هٌف لیباع -3-11

 تغت امغیذاس را اًجام دّذ. -4-11

 مؾت دّذ. OFٍ  تزاتیع وَىی، عTSIافتزاقی  ّایظیعَػ را در هح -5-11

 مٌذ. زیاقتزاقی را تفغ ّایظیمٌٌذُ را در هح زیوخت زیغ یگزم هٌف لیمؾت عَػ باع جیًتا  -6-11

 مٌذ. تیَّ يییمٌٌذُ را بِ مول جذٍل اعتاًذارد تؼ زیتخو زیغ یگزم هٌف لیعَػ باع -7-11

 ، بَردتالًَالی, بزٍعال ٍ لضلَطیّوَف :مزدهدواهدف کلی جلسه 

 :مزدهدوااهداف ویژه جلسه 

 :قادر باؽذ ذیجلغِ داًؾجَ با يیا اىیدر پا

 دّذ. حیرا بذاًذ ٍ تَض بَردتال ًَال،ی, بزٍعال ٍ لضلَطیّوَف ّایگًَِ یؾگاّیآسها صیتؾخ ّایرٍػ -1-12

را در الم آهادُ  بَردتال ًَال،ی, بزٍعال ٍ لضلَطیّوَف ؼیگزم ٍ آرا شییهَرفَلَصی ، ٍامٌؼ در رًگ آه -2-12

 .مٌذ نیؽذُ اس مؾت هؾاّذُ  ٍتزع

 ایغتزیٍ ل َمیمتزاب ٌِیمز زدهم:سیهدف کلی جلسه 

 زدهم:سیاهداف ویژه جلسه 

 قادر باؽذ: ذیجلغِ داًؾجَ با يیا اىیپا در

 دّذ. حیرا بذاًذ ٍ تَض ایغتزیٍ ل َمیبامتز ٌِیمز ّایگًَِ یؾگاّیآسها صیتؾخ ّایرٍػ -1-13

دُ ؽذُ اس مؾت ارا در الم آه ایغتزیٍ ل َمیامتزب ٌِیمز ؼیگزم ٍ آرا شییهَرفَلَصی ، ٍامٌؼ در رًگ آه -2-13

 مٌذ. نیهؾاّذُ  ٍتزع

 اَّمینَبامتزیها :مدهچهارهدف کلی جلسه 

 :مدهچهاراهداف ویژه جلسه 

 :در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ

 دّذ. حیرا بذاًذ ٍ تَض هاینَبامتزیَم ّایگًَِ یؾگاّیآسها صیتؾخ ّایرٍػ -1-14

 را اًجام دّذ. ذیهقاٍم اع لیباع یخلظ بِ هٌظَر جذا عاس ًوًَِ یٍ رفغ آلَدگ یعاس یخٌث لیتنٌ -2-14

 اىیب ؼِیرا در الم آهادُ ؽذُ اس ضا َمینَبامتزیها ؼیفاعت ٍ آرا ذیاع شییهَرفَلَصی، ٍامٌؼ در رًگ آه -3-14



 مٌذ.

 را اًجام دّذ. ذفاعتیاع شییؽذُ اس خلظ رًگ آه نظیالم ف یرٍ -4-14

 مٌذ. زیتفغ را هؾاّذُ ٍ ظخل یاختصاص یشیرًگ اه جیًتا -5-14

 ّاملغتزیذیَم، ّاباعیلَط :مهپانزدهدف کلی جلسه 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 قادر باؽذ: ذیجلغِ داًؾجَ با يیا اىیدر پا

 دّذ. حیرا بذاًذ ٍ تَض َمیذیملغتزط ٍ لَیباع ّایگًَِ یؾگاّیآسها صیتؾخ ْایرٍؽ -1-15

را در الم آهادُ ؽذُ  َمیذیٍ ملغتز لَطیباع ّایگًَِ ؼیگزم ٍ آرا یشیهَرفَلَصی ، ٍامٌؼ در رًگ آه -2-15

 مٌذ. نیاس مؾت هؾاّذُ  ٍتزع

 ّای بیَْاسیبامتزی :مهشانزدهدف کلی جلسه 

 :همشانزداهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 .دّذ حیٍ تَض را بذاًذ یَْاسیب ّاییبامتز یّؾگایآسها صیتؾخ ّایرٍػ -1-16

 منابع:

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

2- Medical Microbiology, Jawetz (Latest ed). 

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

 عخٌزاًی ، پزعؼ ٍ پاعخ روش تدریس:

 پزٍصمتَر  ٍیذیَ هپیَتز ، ٍایت بزد ، ما پاٍرپَیٌت، ّای ذاعالی وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

  ّز جلغِ 01 متبی ٍ تؾزیحی کوئیز

 10-12ؽٌبِ  23/08/1400 30 متبی ٍ ػولی ترم آزمون میان 
 30/8-30/10ؽٌبِ  26/10/1400 50 متبی ٍ ػولی آزمون پایان ترم

 فعال درحضور 
 کالس

  ّز جلغِ 10 ارسؽیابی اعتاد

 

 اس .باؽٌذ داؽتِ حضَر درط درمالط اعتاد اس قبل هَظفٌذ داًؾجَیاى مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 هغالب رئَط جلغِ، ّز پایاى در .اعتدٍ عاػت  مالط ّز سهاى هذت .مٌٌذ ػلوی خَداری غیز ّای بحث

 حاضز مالط در قبلی هغالؼِ با تَاًذ هی داًؾجَ لذا گزدد هی ارائِ ًؾجَیاىدا بِ ؽفاّی عَر بِ یٌذُآ غِجل

  .ؽَد



 

          دمتز ًصزالِ عْزابینبم و امضبی مدرس:  

            

     دمتز ًصزالِ عْزابیضبی مدیر گروه: نبم و ام

 

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول

 

 

 تبریخ ارسبل :                      رسبل:             تبریخ ا                       :   تبریخ تحویل

 



 پیوسته علوم آزمایشگاهی-یآزمایشگاه باکتری شناسی پسشکبندی  جدول زمان

 

 مدرس موضوع هر جلسه )دو گروه( تاریخ جلسه

 ابیدمتز عْز ّا یرٍػ اًجام مؾت ادرار ٍ ؽوارػ ملٌ 21/06/1400 1

 دمتز عْزابی ّا كنزٍمَیّا ٍ ه لَمَكیاعتاف صیرٍػ ّای تؾخ 28/06/1400 2

 دمتز عْزابی , مؾت گلَلیتیاعتزپتَمَك ّای بتاّوَل 04/07/1400 3

ٍ  لیتیاعتزپتَمَك ّای ّوَل صیرٍؽْای تؾخ 11/07/1400 4

 لیتیزّوَلیغ

 دمتز عْزابی

 دمتز عْزابی پٌَهَمَك, مؾت خلظ صیرٍؽْای تؾخ 18/07/1400 5

 دمتز عْزابی اّایغزیًا صیرٍؽْای تؾخ 25/07/1400 6

 دمتز عْزابی ّا )المتَس هثبت ّا( اعِیاًتزٍبامتز صیرٍؽْای تؾخ 09/08/1400 7

 دمتز عْزابی ّا( یّا )المتَس هٌف اعِیاًتزٍبامتز صیرٍؽْای تؾخ 16/08/1400 8

 بیدمتز عْزا ییگشارػ ًْا ٍ جیًتا یرٍؽْای مؾت هذفَع ٍ بزرع 23/08/1400 9

 دمتز عْزابی َهًَاطیاط، پلشآئزٍهًَ ًَاعِ،یبزیٍ صیرٍؽْای تؾخ 30/08/1400 10

 دمتز عْزابی مٌٌذُ زیتخو زیغ یّای گزم هٌف لیباع صیرٍؽْای تؾخ 07/09/1400 11

 دمتز عْزابی بَردتال ًَال،ی, بزٍعال ٍ لضلَطیّوَف صیرٍؽْای تؾخ 14/09/1400 12

 دمتز عْزابی ایغتزیٍ ل َمیمتزبا ٌِیمز صیرٍؽْای تؾخ 21/09/1400 13

 دمتز عْزابی َمینَبامتزیها صیتؾخ رٍؽْای 28/09/1400 14

 دمتز عْزابی اَّمیذیٍ ملغتز ّالَطیباع صیرٍؽْای تؾخ 05/10/1400 15

 دمتز عْزابی َّاسی یب ْاییبامتز صیرٍؽْای تؾخ 12/10/1400 16

 

 

 

 




