دانشکده پیراپزشکی
طرح درس ترمی

عنوان درس  :آسهایؾگاُ بامتزی ؽٌاعی پشؽنی
مخاطبان :داًؾجَیاى تزم پٌجن مارؽٌاعی پیَعتِ ػلَم آسهایؾگاّی
تعداد واحدٍ 1 :احذ
ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر :عاػت  8لغایت  10رٍسّای چْارؽٌبِ ّزّفتِ
زمان ارائه درس :عاػت ّای  10تا  14 ٍ 12تا  16رٍسّای ینؾٌبِ ّزّفتِ ًیوغال اٍل عال
تحصیلی1401-1400
مدرس :دمتز ًصزالِ عْزابی دمتزای تخصصی بامتزی ؽٌاعی پشؽنی
درس و پیش نیازّ :وشهاى با بامتزی ؽٌاعی پشؽنی
هدف کلی درس  :جذاعاسی ٍ تؾخیص بامتزیْا اس ًوًَِ ّای ملیٌینی
اهداف کلی جلسات ( :جهت هر جلسه یک هدف)

 -1رٍػ اًجام مؾت ادرار ٍ ؽوارػ ملٌی ّا
 -2رٍػ ّای تؾخیص اعتافیلَمَك ّا ٍ هینزٍمَك ّا
 -3اعتزپتَمَك ّای بتاّوَلیتیل ,مؾت گلَ
 -4رٍؽْای تؾخیص اعتزپتَمَك ّای ّوَلیتیل ٍ غیزّوَلیتیل
 -5رٍؽْای تؾخیص پٌَهَمَك ,مؾت خلظ
 -6رٍؽْای تؾخیص ًایغزیاّا
 -7رٍؽْای تؾخیص اًتزٍبامتزیاعِ ّا (المتَس هثبت ّا)
 -8رٍؽْای تؾخیص اًتزٍبامتزیاعِ ّا (المتَس هٌفی ّا)
 -9رٍؽْای مؾت هذفَع ٍ بزرعی ًتایج ٍ گشارػ ًْایی
 -10رٍؽْای تؾخیص ٍیبزیًَاعِ ،آئزٍهًَاط ،پلشیَهًَاط
 -11رٍؽْای تؾخیص باعیل ّای گزم هٌفی غیز تخویز مٌٌذُ
 -12رٍؽْای تؾخیص ّوَفیلَط ,بزٍعال ٍ لضیًَال ،بَردتال
 -13رٍؽْای تؾخیص مزیٌِ بامتزیَم ٍ لیغتزیا
 -14رٍؽْای تؾخیص هاینَبامتزیَم
 -15رٍؽْای تؾخیص باعیلَط ّا ٍ ملغتزیذیَمّا
 -16رٍؽْای تؾخیص بامتزیْای بی َّاسی
اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

هدف کلی جلسه اول :رٍػ اًجام مؾت ادرار ٍ ؽوارػ ملٌی ّا
اهداف ویژه جلسه اول:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

-1-1رٍػ ّای جوغ آٍری ًوًَِ ادرار را بیاى مٌذ.
 -1-2ؽزایظ جوغ آٍری ًوًَِ ادرار را تَضیح دّذ.
 -1-3هحیظّای هٌاعب جْت مؾت ادرار تَضیح دّذ.
 -1-4رٍػّای ملٌی ماًت (ؽوارػ بامتزیّا) در ًوًَِّای ادرار را تَضیح دّذ.
 -1-5رٍػّای تؼییي َّیت گًَِّای ػاهل ػفًَت ادراری را تَضیح دّذ.
 -1-6هیشاى حغاعیت بامتزی ّای جذا ؽذُ را هقابل آًتی بیَتیلّای اًتخابی تؼییي مٌذ.
هدف کلی جلسه دوم :رٍػ ّای تؾخیص اعتافیلَمَك ّا ٍ هینزٍمَك ّا
اهداف ویژه جلسه دوم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
ً -2-1تایج ایشٍلِ ملٌی جذاؽذُ ٍ هَرفَلَصی ملٌی را بیاى دّذ.
 -2-2اعتافیلَمل را در هحیظّای ًَتزًیت آگار ،هاًیتَل عالت آگار ٍ  DNaseآگار مؾت دّذ.
 -2-3آسهایؼ ماتاالس را اًجام دّذ.
 -2-4آسهایؼ مَآگَالس رٍی الم را اًجام دّذ.
 -2-5آسهایؼ مَآگَالس لَلِای را اًجام دّذ.
ً -2-6تایج مؾت آسهایؼّای اعتافیلَمل را هؾاّذُ ٍ تفغیز مٌذ.
 -2-7اس ایشٍلِ اعتافیلَمل مِ اًجام دادُ گغتزُ تْیِ ٍ رًگ آهیشی گزم اًجام دّذ.
 -2-8هَرفَلَصی ٍ آرایؼ اعتافیلَمل را سیز هینزٍعنپ هؾاّذُ ٍتزعین مٌذ.
 -2-9گًَِ عَػ هجَْل را اس رٍی جذٍل ٍ با تَجِ بِ ًتایج آسهایؼّای اًجام ؽذُ تؼییي مٌذ.
ً -2-10تایج هزبَط بِ اعتافیلَملّای مَآگَالس هثبت ٍ هٌفی را با ّن هقایغِ ٍ جوغ بٌذی مٌذ.
هدف کلی جلسه سوم :اعتزپتَمَك ّای بتاّوَلیتیل ,مؾت گلَ
اهداف ویژه جلسه سوم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -3-1اس ًوًَِ حلق ّونار خَد بِ رٍػ صحیح ًوًَِ بگیزد.
 -3-2اس ًوًَِ حلق ّونار خَد گغتزػ تْیِ ٍ رًگ آهیشی گزم اًجام دّذ.
 -3-3گغتزُ رًگ آهیشی ؽذُ را ارسیابی مٌذ.

ً -3-4وًَِ گلَ را در هحیظ آگار خًَذارمؾت ًوایذ.
 -3-5آسهایؼ ماتاالس را اًجام دّذ.
ٍ -3-6یضگیّای هامزٍعنَپی ٍهینزٍعنَپی ملٌیّای بتاّوَلیتیل رٍی هحیظ آگار خًَذار بزرعی مٌذ.
 -3-7درهیاى ملٌیّای بتا ّوَلیتیل رٍی هحیظ آگار خًَذار تغت حغاعیت بِ باعی تزاعیي هقاٍهت بِ
دیغل  SXTرا اًجام دّذ.
هدف کلی جلسه چهارم :رٍػّای تؾخیص اعتزپتَمَك ّای ّوَلیتیل ٍ غیزّوَلیتیل
اهداف ویژه جلسه چهارم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
-4-1عَػ اعتزپتَمل را در هحیظ¬ّای آگار خًَذار ،هحیظ  6 NaClدرصذ ٍ هحیظ بایل اعنَلیي مؾت
دّذ.
 -4-2آسهایؼ ماتاالس را اًجام دّذ.
 -4-3آسهایؼ  CAMPرا اًجام دّذ.
ّ -4-4وَلیشّای هختلف آلفا ،بتا ٍ گاها را ببیٌذ ٍ تؼزیف مٌذ..
هدف کلی جلسه پنجم :رٍػّای تؾخیص پٌَهَمَك ,مؾت خلظ
اهداف ویژه جلسه پنجم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -5-1رٍػّا ٍ تنٌیل گزفتي ًوًَِ خلظ در ؽزایظ آعپتیل را تَضیح دّذ.
ٍ -5-2یضگیّای ًوًَِ خلظ هٌاعب را بیاى مٌذ.
ً -5-3حَُ ًگْذاری ٍ اًتقال ًوًَِ خلظ را بیاى مٌذ.
ً -5-4وًَِ خلظ را با رٍػ هٌاعب آهادُ مٌذ.
ً -5-5وًَِ گلَ را در هحیظ آگار خًَذارمؾت ًوایذ.
 -5-6آسهایؼ ماتاالس را اًجام دّذ.
 -5-7آسهایؼ حغاعیت بِ دیغل اپتَچیي را در هحیظ آگار خًَذار اًجام دّذ.
هدف کلی جلسه ششم :رٍػّای تؾخیص ًایغزیاّا
اهداف ویژه جلسه ششم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -6-1رٍػّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِّای بیواریشای ًایغزیا را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
 -6-2هَرفَلَصی ٍ ،امٌؼ در رًگ آهیشی گزم ٍ آرایؼ ًایغزیا را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍتزعین
مٌذ.
هدف کلی جلسه هفتم :رٍػّای تؾخیص اًتزٍبامتزیاعِ ّا (المتَس هثبت ّا)
اهداف ویژه جلسه هفتم:

 -7-1عَػ هجَْل اًتزٍبامتزیاعِ را در هحیظّای هل ماًنی ، EMB ،بیغوَت عَلفیت آگار ٍ  SSآگار
مؾت دّذ.
ً -7-2تایج ایشٍلِّای رؽذ مزدُ رٍی هحیظّای مؾت ؽذُ را تفغیز مٌذ.
 -7-2باعیل گزم هٌفی را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍ تزعین مٌذ.
 -7-3عَػ اًتزٍبامتزیاعِ را در هحیظّای افتزاقی (  ،TSI ،SIM ،MR/VPعیوَى عیتزات ٍ اٍرُ آگار)
مؾت دّذ.
ً -7-4تایج مؾت عَػ اًتزٍبامتزیاعِ را در هحیظّای اقتزاقی را تفغیز مٌذ.
 -7-5عَػ اًتزٍبامتزیاعِ را بِ مول جذٍل اعتاًذارد تؼییي َّیت مٌذ.
هدف کلی جلسه هشتم :رٍػّای تؾخیص اًتزٍبامتزیاعِ ّا (المتَس هٌفی ّا)
اهداف ویژه جلسه هشتم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -8-1عَػ هجَْل اًتزٍبامتزیاعِ را در هحیظّای هل ماًنی ، EMB ،بیغوَت عَلفیت آگار ٍ  SSآگار
مؾت دّذ.
ً -8-2تایج ایشٍلِّای رؽذ مزدُ رٍی هحیظّای مؾت ؽذُ را تفغیز مٌذ.
 -8-2باعیل گزم هٌفی را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍ تزعین مٌذ.
 -8-3عَػ اًتزٍبامتزیاعِ را در هحیظّای افتزاقی (  ،TSI ،SIM ،MR/VPعیوَى عیتزات ٍ اٍرُ آگار)
مؾت دّذ.
ً -8-4تایج مؾت عَػ اًتزٍبامتزیاعِ را در هحیظّای اقتزاقی را تفغیز مٌذ.
 -8-5عَػ اًتزٍبامتزیاعِ را بِ مول جذٍل اعتاًذارد تؼییي َّیت مٌذ.
هدف کلی جلسه نهم :رٍػّای مؾت هذفَع ٍ بزرعی ًتایج ٍ گشارػ ًْایی

اهداف ویژه جلسه نهم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -9-1اّویت بزرعی ًوًَِ هذفَع را بیاى مٌذ.
ً -9-2تیجِ بزرعی هامزٍعنپی ٍ هینزٍعنپی ًوًَِ هذفَع را بیاى مٌذ
 -9-3هحیظّای مؾت هٌاعب جْت مؾت ًوًَِّای هذفَع را ًام ببزد.
 -9-4هَاد ًؾاى گز ٍ هؼزف ٍ اًتخابی مٌٌذُ ایي هحیظّا را ًام ببزد
ً -9-5وًَِ هجَْل را رٍی هحیظ تقَیت مٌٌذُ ٍ اًتخابی ٍ افتزاقی مؾت دّذ.
ٍ -9-6یضگی ملٌی بامتزیّای گزم هٌفی ٍ المتَس هثبت ٍ هٌفی را در ایي هحیظّا بیاى مٌذ.
 -9-7هؼزفّای هَرد اعتفادُ در گالزی را ًام ببزد.
ً -9-8حَُ تفغیز ًتایج تغتّای بیَؽیویایی را بیاى مٌذ.
 -9-9هیشاى حغاعیت بامتزی ّای جذا ؽذُ را هقابل آًتی بیَتیلّای اًتخابی تؼییي مٌذ.
هدف کلی جلسه دهم :رٍػّای تؾخیص ٍیبزیًَاعِ ،آئزٍهًَاط ،پلشیَهًَاط
اهداف ویژه جلسه دهم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -10-1رٍػّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِّای ٍیبزیَ را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
 -10-2هَرفَلَصی ٍ ،امٌؼ در رًگ آهیشی گزم ٍ آرایؼ ٍیبزیَ را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍتزعین
مٌذ.
 -10-3رٍػّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِّای آئزٍهًَاط را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
 -10-4هَرفَلَصی ٍ ،امٌؼ در رًگ آهیشی گزم ٍ آرایؼ آئزٍهًَاط را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ
ٍتزعین مٌذ.
 -10-5رٍػّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِّای پلشیَهًَاط را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
 -10-6هَرفَلَصی ٍ ،امٌؼ در رًگ آهیشی گزم ٍ آرایؼ پلشیَهًَاط را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ
ٍتزعین مٌذ.
هدف کلی جلسه یازدهم :رٍػّای تؾخیص باعیل ّای گزم هٌفی غیز تخویز مٌٌذُ
اهداف ویژه جلسه یازدهم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 -11-1عَػ هجَْل اًتزٍبامتزیاعِ را در هحیظّای هل ماًنی ،هَلز ّیٌتَى آگار ٍ عتزیویذ آگار مؾت دّذ.
ً -11-2تایج ایشٍلِّای رؽذ مزدُ رٍی هحیظّای مؾت ؽذُ را تفغیز مٌذ.
 -11-3باعیل گزم هٌفی را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍ تزعین مٌذ.
 -11-4تغت امغیذاس را اًجام دّذ.
 -11-5عَػ را در هحیظّای افتزاقی  ،TSIعیوَى عیتزات ٍ  OFمؾت دّذ.
ً -11-6تایج مؾت عَػ باعیل گزم هٌفی غیز تخویز مٌٌذُ را در هحیظّای اقتزاقی را تفغیز مٌذ.
 -11-7عَػ باعیل گزم هٌفی غیز تخویز مٌٌذُ را بِ مول جذٍل اعتاًذارد تؼییي َّیت مٌذ.
هدف کلی جلسه دوازدهمّ :وَفیلَط ,بزٍعال ٍ لضیًَال ،بَردتال
اهداف ویژه جلسه دوازدهم:
در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -12-1رٍػّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِّای ّوَفیلَط ,بزٍعال ٍ لضیًَال ،بَردتال را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
 -12-2هَرفَلَصی ٍ ،امٌؼ در رًگ آهیشی گزم ٍ آرایؼ ّوَفیلَط ,بزٍعال ٍ لضیًَال ،بَردتال را در الم آهادُ
ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍتزعین مٌذ.
هدف کلی جلسه سیزدهم :مزیٌِ بامتزیَم ٍ لیغتزیا
اهداف ویژه جلسه سیزدهم:
در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -13-1رٍػّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِّای مزیٌِ بامتزیَم ٍ لیغتزیا را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
 -13-2هَرفَلَصی ٍ ،امٌؼ در رًگ آهیشی گزم ٍ آرایؼ مزیٌِ بامتزیَم ٍ لیغتزیا را در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت
هؾاّذُ ٍتزعین مٌذ.
هدف کلی جلسه چهاردهم :هاینَبامتزیَمّا
اهداف ویژه جلسه چهاردهم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -14-1رٍػّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِّای هاینَبامتزیَم را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
 -14-2تنٌیل خٌثی عاسی ٍ رفغ آلَدگی ًوًَِ خلظ بِ هٌظَر جذا عاسی باعیل هقاٍم اعیذ را اًجام دّذ.
 -14-3هَرفَلَصیٍ ،امٌؼ در رًگ آهیشی اعیذ فاعت ٍ آرایؼ هاینَبامتزیَم را در الم آهادُ ؽذُ اس ضایؼِ بیاى

مٌذ.
 -14-4رٍی الم فینظ ؽذُ اس خلظ رًگ آهیشی اعیذفاعت را اًجام دّذ.
ً -14-5تایج رًگ اهیشی اختصاصی خلظ را هؾاّذُ ٍ تفغیز مٌذ.
هدف کلی جلسه پانزدهم :باعیلَطّا ،ملغتزیذیَمّا
اهداف ویژه جلسه پانزدهم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -15-1رٍؽْای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِّای باعیلَط ٍ ملغتزیذیَم را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
 -15-2هَرفَلَصی ٍ ،امٌؼ در رًگ آهیشی گزم ٍ آرایؼ گًَِّای باعیلَط ٍ ملغتزیذیَم را در الم آهادُ ؽذُ
اس مؾت هؾاّذُ ٍتزعین مٌذ.
هدف کلی جلسه شانزدهم :بامتزیّای بیَْاسی
اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:
 -16-1رٍػّای تؾخیص آسهایؾگاّی بامتزیّای بیَْاسی را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.
منابع:

1- Medical Microbiology, P.R. Murray (Latest ed).
2- Medical Microbiology, Jawetz (Latest ed).
)3- Baily & Scoott's Diagnostic Microbiology (Latest ed
روش تدریس :عخٌزاًی  ،پزعؼ ٍ پاعخ
وسایل آموزشی  :اعالیذ ّای پاٍرپَیٌتٍ ،ایت بزد  ،ماهپیَتز ٍ ،یذیَ پزٍصمتَر
سنجش و ارزشیابی
آزمون

روش

کوئیز

متبی ٍ تؾزیحی

سهم از نمره کل(بر
حسب درصد)
01

تاریخ

ساعت

ّز جلغِ

آزمون میان ترم

متبی ٍ ػولی

30

 1400/08/23ؽٌبِ 10-12

آزمون پایان ترم

متبی ٍ ػولی

50

 1400/10/26ؽٌبِ 8/30-10/30

حضور فعال در
کالس

ارسؽیابی اعتاد

10

ّز جلغِ

مقررات کالس و انتظارات از دانشجو :داًؾجَیاى هَظفٌذ قبل اس اعتاد درمالط درط حضَر داؽتِ باؽٌذ .اس
بحث ّای غیز ػلوی خَداری مٌٌذ .هذت سهاى ّز مالط دٍ عاػت اعت .در پایاى ّز جلغِ ،رئَط هغالب
جلغِ آیٌذُ بِ عَر ؽفاّی بِ داًؾجَیاى ارائِ هی گزدد لذا داًؾجَ هی تَاًذ با هغالؼِ قبلی در مالط حاضز
ؽَد .

نبم و امضبی مدرس :دمتز ًصزالِ عْزابی
نبم و امضبی مدیر گروه :دمتز ًصزالِ عْزابی
نبم و امضبی مسئول EDOدانشکده:
تبریخ تحویل:

تبریخ ارسبل:

تبریخ ارسبل :

جدول زمان بندی آزمایشگاه باکتری شناسی پسشکی-پیوسته علوم آزمایشگاهی
جلسه

تاریخ (دو گروه)

موضوع هر جلسه

مدرس

1

1400/06/21

رٍػ اًجام مؾت ادرار ٍ ؽوارػ ملٌی ّا

دمتز عْزابی

2

1400/06/28

رٍػ ّای تؾخیص اعتافیلَمَك ّا ٍ هینزٍمَك ّا

دمتز عْزابی

3

1400/07/04

اعتزپتَمَك ّای بتاّوَلیتیل ,مؾت گلَ

دمتز عْزابی

4

1400/07/11

رٍؽْای تؾخیص اعتزپتَمَك ّای ّوَلیتیل ٍ
غیزّوَلیتیل

دمتز عْزابی

5

1400/07/18

رٍؽْای تؾخیص پٌَهَمَك ,مؾت خلظ

دمتز عْزابی

6

1400/07/25

رٍؽْای تؾخیص ًایغزیاّا

دمتز عْزابی

7

1400/08/09

رٍؽْای تؾخیص اًتزٍبامتزیاعِ ّا (المتَس هثبت ّا)

دمتز عْزابی

8

1400/08/16

رٍؽْای تؾخیص اًتزٍبامتزیاعِ ّا (المتَس هٌفی ّا)

دمتز عْزابی

9

1400/08/23

رٍؽْای مؾت هذفَع ٍ بزرعی ًتایج ٍ گشارػ ًْایی

دمتز عْزابی

10

1400/08/30

رٍؽْای تؾخیص ٍیبزیًَاعِ ،آئزٍهًَاط ،پلشیَهًَاط

دمتز عْزابی

11

1400/09/07

رٍؽْای تؾخیص باعیل ّای گزم هٌفی غیز تخویز مٌٌذُ

دمتز عْزابی

12

1400/09/14

رٍؽْای تؾخیص ّوَفیلَط ,بزٍعال ٍ لضیًَال ،بَردتال

دمتز عْزابی

13

1400/09/21

رٍؽْای تؾخیص مزیٌِ بامتزیَم ٍ لیغتزیا

دمتز عْزابی

14

1400/09/28

رٍؽْای تؾخیص هاینَبامتزیَم

دمتز عْزابی

15

1400/10/05

رٍؽْای تؾخیص باعیلَطّا ٍ ملغتزیذیَمّا

دمتز عْزابی

16

1400/10/12

رٍؽْای تؾخیص بامتزیْای بی َّاسی

دمتز عْزابی

