
 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 دورهفرم طرح 

 

آزمایشگاه تاکتری  :  نام درس
 شناسی پسشکی

 واحد عملی 1تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 
 علوم آزمایشگاهی

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی 

 

دانشگاه علوم پسشکی محل ترگساری: 

آزمایشگاه میکروب -ترتت حیدریه
 شناسی 

 

دکتر مدرس: 

 امید عسیسی
 

نیمسال اول 

 1397-98تحصیلی 

 

 : آشنایی دانشجو تا محیط آزمایشگاه و آشنایی تا روش های عملی شناسایی تاکتری هاهدف کلی درس
 
 

شماره 
 جلسه

تاریخ 
 جلسه

اهداف میانی  
 )رئوس مطالة(

اهداف ویژه )تر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 
 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طثقه هر 
 حیطه

روش 

 یاددهی
 یادگیری

سایل مواد و و
 آموزشی

زمان 

 جلسه
 )دقیقه(

تکالیف 
 دانشجو

 ارزشیاتینحوه

1  
جىط ثب  ییآؼىب

  اظترپتًوًن

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

  آگبر ايھن در محیظًاظترپتًو وؽتخصًصیبت 
 را ثؽىبظذ. خًوذار

  در تؽخیص  ز راآزمبیػ وبتبالاَمیت
 درن وىذ. اظترپتًوًوًض

  دیعه  ٍث اظترپتًوًوًض حعبظیتچگًوگی
در محیظ آگبر را  STX پىی ظیلیه، ،ثبظیتراظیه

 .ثذاوذ خًوذار 

ؼىبختی، 
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

آمبدگی  -والض

ثراي جلعٍ 

 آیىذٌ

َبي آزمًن 

 آغبزیه

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای ذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهتوانیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیو آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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  آزمبیػاَمیت CAMP .را درن وىذ 

  َمًلیساَمیت  αيβ  .را درن ي تفعیر وىذ 

 
 حیغٍ رياوی حروتی:

 .اظترپتًوًن را در محیظ ثالد آگبر وؽت دَذ 
 .دیعه َبي مىبظت را ثر ريي محیظ َب لرار دَذ 

 آگبر َبي ن در محیظًواظترپتً خصًصیبت وؽت 
 خًوذار را مؽبَذٌ وىذ.

 مًلیس ھ αيβ   ي تفعیر وىذ. مؽبَذٌرا 
  حعبظیت ثٍ دیعه َبي مرثًعٍ را مؽبَذٌ ي

 تفعیر وىذ.
 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  را داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل
 پیگیري وىذ.

2  
جىط ثب  ییآؼىب

ي پىًمًوًن  
 اوتريوًن  

 ً ثتًاوذداوؽج
 حیغٍ ؼىبختی:

 را  آگبر ايھدر محیظپىًمًوًن   خصًصیبت وؽت
 ثؽىبظذ.

 در محیظ آگبر را  اپتًچیهدیعه  ٍحعبظیت ث
 تفعیر وىذ. خًوذار 

  ز را در تؽخیص پىًمًوًن  آزمبیػ وبتبالاَمیت
 درن وىذ.

  اَمیت روگ آمیسي وپعًل در پىًمًوًن را ثیبن
 وىذ.

  َمًلیساَمیت  αيβ  یص پىًمًوًن  را در تؽخ

ؼىبختی، 
رياوی 

حروتی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  -والض

 گسارغ وبر

 یىیتىً
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 درن وىذ.

 را  آگبر ايھدر محیظاوتريوًن  خصًصیبت وؽت
 ثؽىبظذ.

  مًلیس را در تؽخیص اوتريوًن ثیبن وىذ.ھاَمیت 

  اَمیت آزمبیػ ثبیل اظىًلیه را در تؽخیص
 اوتريوًن ثیبن وىذ.

  اَمیت آزمبیػPYR  را در تؽخیص اوتريوًن
 ثیبن وىذ.

 وًن ومًوٍ َبي ثبلیىی مىبظت در تؽخیص اوتري
 ثیبن وىذ.

 

 حیغٍ رياوی حروتی:
 .الم میىريظىًپی پىًمًوًن را مؽبَذٌ وىذ 

 .الم میىريظىًپی آمبدٌ وپعًل را مؽبَذٌ وىذ 

 .الم میىريظىًپی اوتريوًن را مؽبَذٌ وىذ 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

 س حًاض در عًل والض معبئل را داوؽجً ثب تمرو
 پیگیري وىذ.

3  
جىط ثب  ییآؼىب

 0 اظتبفیلًوًن

 ثتًاوذ داوؽجً
 حیغٍ ؼىبختی:

  در  را ايرئًضن ًاظتبفیلًوخصًصیبت وؽت
مبویتًل ي آگبر  DNase آگبر، وًترویت ايھمحیظ

 .ثیبن وىذظبلت آگبر 

  ن ًاظتبفیلًودر تؽخیص  زآزمبیػ وبتبالاَمیت
 را درن وىذ. ايرئًض

 ؼىبختی،
رياوی 

حروتی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

 Quiz -والض

در جلعٍ آیىذٌ، 

 ارائٍ گسارغ وبر

 یىیتىً
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  در تؽخیص را آزمبیػ وًآگًالز ريي الم اَمیت
 درن وىذ.ايرئًض ن ًاظتبفیلًو

 در تؽخیص را اي ٍ آزمبیػ وًآگًالز لًلت اَمی
 درن وىذ.ايرئًض ن ًاظتبفیلًو

 
 حیغٍ رياوی حروتی:

 وًترویت ايھمحیظ ايرئًض را ثر ريين ًاظتبفیلًو 
 وؽت دَذ.مبویتًل ظبلت آگبر ي آگبر  DNase آگبر،

 ايرئًض را اوجبم ن ًاظتبفیلًو ز ثرايآزمبیػ وبتبال
 دَذ. 

 ن ًاظتبفیلًو ثراي را آزمبیػ وًآگًالز ريي الم
 ايرئًض را اوجبم دَذ. 

 ن ًاظتبفیلًو را ثراياي ٍ آزمبیػ وًآگًالز لًل
 ايرئًض را اوجبم دَذ. 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.

4  
جىط ثب  ییآؼىب

  2 اظتبفیلًوًن

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 اپیذرمیذیط ي  نًاظتبفیلًو بت وؽتخصًصی
 را ثؽىبظذ. ظبپريفتیىًض

  نًظتبفیلًودر تؽخیص از را آزمبیػ وبتبالاَمیت 
 درن وىذ. اپیذرمیذیط ي ظبپريفتیىًض

  حعبظیت ثٍ دیعه وئًثیًظیه راآزمبیػ اَمیت 
 درن وىذ.

ؼىبختی، 
رياوی 

حروتی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 رظػ يپ

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  -والض

 گسارغ وبر

 یىیتىً
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 حیغٍ رياوی حروتی: 
 .آزمبیؽبت جلعٍ لجل را تفعیر ي لرائت وىذ 
 ت ثٍ دیعه وئًثیًظیه را ثراي آزمبیػ حعبظی

اپیذرمیذیط ي ظبپريفتیىًض اوجبم  نًظتبفیلًوا
 دَذ.

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.

5  

جىط ثب  ییآؼىب

ثبظیلًض َب ي 

 وًریىٍ ثبوتریًم

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

  ذاوذثيیصگی َبي آزمبیؽگبَی وًریىٍ ثبوتریًم را. 

 وؽت محیظ در را اھ رؼذ ثبظیلًض ايھيیصگی 

Blood agar  ثذاوذ. 

  آمیسي گرم  مًرفًلًشي، ياوىػ در روگخصًصیبت
ي آرایػ ثبظیلًض آوتراظیط در الم آمبدٌ ؼذٌ از 

 را ثؽىبظذ ي آوُب را تفریك دَذ. ٍضبیؼ

  گرم  آمیسي ياوىػ در روگ ي مًرفًلًشيخصًصیبت
 ي آوُب را تفریك دَذ. ثذاوذَب را  ثبوترم ٍوًریى

 
 حیغٍ رياوی حروتی:

  ٌرا مؽبَذٌ ي ثررظی  ثبظیلًضالم روگ آمیسي ؼذ
 وىذ.

  ٌرا مؽبَذٌ ي  ثبوترم ٍوًریىالم روگ آمیسي ؼذ
 اؼىبل حريف چیىی را ثجیىذ.

رياوی 
 حروتی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021
در اوتُبي 

 -والض

ارائٍ والظی، 

 ارائٍ گسارغ وبر

 یىیتىً
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 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 پیگیري وىذ.

6  

اػضبي ثب  ییآؼىب

خبوًادٌ 

 0يثبوتریبظٍ اوتر

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

  آمیسي گرم  مًرفًلًشي، ياوىػ در روگخصًصیبت
اوتريثبوتریبظٍ را گرم مىفی  َبي ي آرایػ ثبظیل

 تًصیف وىذ.

 .يیصگی َبي وؽت ولی فرم َب را ثذاوذ 
 

 حیغٍ رياوی حروتی:
  گرم مىفی ثبوتري اؼرؼیب ولی الوتًز مثجت ي یه

 وؽت دَذ. EMBي محیظ الوتًز مىفی را ثر ري
  گرم مىفی ثبوتري اؼرؼیب ولی الوتًز مثجت ي یه

وؽت  وبوىی مهالوتًز مىفی را ثر ريي محیظ 
 دَذ.

  گرم مىفی ثبوتري اؼرؼیب ولی الوتًز مثجت ي یه
 آگبر اوتریه َىتًئیهالوتًز مىفی را ثر ريي محیظ 

 وؽت دَذ.
 گرم مىفی  ثبوتري اؼرؼیب ولی الوتًز مثجت ي یه

 وؽت دَذ. آگبر SSتًز مىفی را ثر ريي محیظ الو

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

رياوی 
 حروتی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 ريیذئً پريشوتً
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021
در اوتُبي 

 -والض
Quiz  ٍدر جلع

ارائٍ آیىذٌ، 

 گسارغ وبر

 یىیتىً
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 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.

7  

اػضبي ثب  ییآؼىب

خبوًادٌ 

  2اوتريثبوتریبظٍ 

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ رياوی حروتی:

 آمیسي گرم ي آرایػ  مًرفًلًشي، ياوىػ در روگ
 .ظی وىذثرررا گرم مىفی َبي ثبظیل 

  يیصگی َبي وؽت اػضبي الوتًز مىفی ي مثجت
 .تفریك دَذ ثررظی ي اوتريثبوتریبظٍ را

  وؽت، تفعیر ي خًاوػ در محیظTSI اوجبم دَذرا. 

  اوجبم دَذاوذيل را  وؽت، تفعیر ي خًاوػ آزمبیػ . 
 در محیظ  وؽت، تفعیر ي خًاوػ آزمبیػSIM  را

 اوجبم دَذ

  ظیترات محیظوؽت، تفعیر ي خًاوػ آزمبیػ در 
 اوجبم دَذرا 

 در محیظ وؽت، تفعیر ي خًاوػ آزمبیػ MR  را
 اوجبم دَذ

  وؽت، تفعیر ي خًاوػ آزمبیػ در محیظVP  را
 اوجبم دَذ.

  وؽت، تفعیر ي خًاوػ آزمبیػ در محیظ لیسیه
 اوجبم دَذ.را  دورثًوعیالز

 ٌرا  وؽت، تفعیر ي خًاوػ آزمبیػ در محیظ اير
 اوجبم دَذ.

 
 :حیغٍ ػبعفی

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را

رياوی 
 حروتی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 پیگیري وىذ.

8  

اػضبي ثب  ییآؼىب

خبوًادٌ 

  3اوتريثبوتریبظٍ 

 

 داوؽجً ثتًاوذ
 :رياوی حروتیحیغٍ 

  آزمبیػ َبي اوجبم ؼذٌ در جلعٍ لجل را تفعیر
 وىذ.

  يیصگی َبي وؽت اػضبي الوتًز مىفی ي الوتًز
ظی ي ثررمثجت اوتريثبوتریبظٍ در محیظ اوذيل را 

 .لرائت وىذ
  يیصگی َبي وؽت اػضبي الوتًز مىفی ي الوتًز

ثررظی ي را  SIMمثجت اوتريثبوتریبظٍ در محیظ 
 .لرائت وىذ

  يیصگی َبي وؽت اػضبي الوتًز مىفی ي الوتًز
ثررظی ي مثجت اوتريثبوتریبظٍ در محیظ ظیترات را 

 .لرائت وىذ
  يیصگی َبي وؽت اػضبي الوتًز مىفی ي الوتًز

ثررظی ي وتريثبوتریبظٍ در محیظ لیسیه را مثجت ا
 .لرائت وىذ

  يیصگی َبي وؽت اػضبي الوتًز مىفی ي الوتًز
ثررظی ي مثجت اوتريثبوتریبظٍ در محیظ ايرٌ را 

 .لرائت وىذ
  يیصگی َبي وؽت اػضبي الوتًز مىفی ي الوتًز

ثررظی ي را  MRمثجت اوتريثبوتریبظٍ در محیظ 
 .لرائت وىذ

 ضبي الوتًز مىفی ي الوتًز يیصگی َبي وؽت اػ
ثررظی ي  را غ VPمثجت اوتريثبوتریبظٍ در محیظ 

 رح دَذ..لرائت وىذ

  آزمبیػONPG .را اوجبم ي تفعیر وىذ 
 

رياوی 
، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را پیگیري 
 وىذ.
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اػضبي ثب  ییآؼىب

ط يیجریً، جى

ظًديمًوبض ي 

 آظیىتًثبوتر  

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

  يیصگی َبي آزمبیؽگبَی يیجریً، ظًديمًوبض ي
 آظیىتًثبوتر را ؼرح دَذ.

  آزمبیػ اوعیذاز را اوجبم دَذ ي َذف از آن را درن
 وىذ.

  ًدر محیظرا ظًغ يیجری TCBS .وؽت دَذ 

  يیجری آمیسي گرم ياوىػ در روگ يمًرفًلًشي ،ً
 ظًديمًوبض ي آظیىتًثبوتر  را ؼرح دَذ.

  آوتی ثیًگرام ظًديمًوبض یب اظیىتًثبوتر را اوجبم ي
 دیعه َبي مىبظت را اوتخبة وىذ.

  الم میىريظىًپی يیجریً، ظًديمًوبض ي آظیىتًثبوتر
 را ثررظی ي تفعیر وىذ. 

 
 :رياوی حروتیحیغٍ 

  در محیظ را ظًديمًوبضTSI .وؽت دَذ 

  ر محیظ درا ظًديمًوبضSIM .وؽت دَذ 

  در محیظ مه وبوگی وؽت دَذ.را ظًديمًوبض 

  در محیظ ي را ظًديمًوبضOF .وؽت دَذ 

 .تعت اوعیذاز اوجبم دَذ 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 ،ؼىبختی
 عفی،ػب

رياوی 
 حروتی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 ىذ.پیگیري و

11  

اػضبي ثب  ییآؼىب

جىط 

مبیىًثبوتریًم، 

َلیىًثبوتر ي 

 ومپیلًثبوتر

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 .آوتی ثیًگرام جلعٍ لجل را تفعیر وىذ 
 .يیصگی َبي آزمبیؽگبَی مبیىًثبوتریًم را ؼرح دَذ 

  آزمبیػ َبي الزم ثراي ؼىبظبیی مبیىًثبوتریًم را را
 ؼرح دَذ.

 .يیصگی َبي آزمبیؽگبَی َلیىًثبوتر را ثیبن وىذ 

 ثیبن  آزمبیػ َبي الزم ثراي ؼىبظبیی َلیىًثبوتر را
 وىذ.

 .يیصگی َبي آزمبیؽگبَی ومپیلًثبوتر را ؼرح دَذ 

  آزمبیػ َبي الزم ثراي ؼىبظبیی ومپیلًثبوتر را ثیبن
 وىذ.

 
 :رياوی حروتیحیغٍ 

  ٌتفعیر ي الم میىريظىًپی مبیىًثبوتریًم را مؽبَذ
 وىذ.

 َلیىًثبوتر را مؽبَذٌ ي تفعیر  الم میىريظىًپی
 وىذ.

 را مؽبَذٌ ي تفعیر  الم میىريظىًپی ومپیلًثبوتر
 وىذ.

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را

 ،ؼىبختی
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

آزمًن  ،یىیتىً

 یبویپب
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 پیگیري وىذ.

11  

آؼىبیی ثب ريغ 

وؽت ثبوتري َبي 

 ثی ًَازي 

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 .ثبوتري َبي ثی ًَازي ي اَمیت آوُب را ثیبن وىذ 
 ي ثبوتري ومًوٍ َبي الزم ثراي وؽت ي ایسيلٍ ظبز

 َبي ثی ًَازي را ثذاوذ.
 .جبر ثی ًَازي را ؼرح دَذ 
 .اصًل وؽت ثی ًَازي را ثذاوذ ي ؼرح دَذ 
 

 :رياوی حروتیحیغٍ 
 .ثب جبر ثی ًَازي وبر وىذ 
 .گبز په را ثجیىیذ ي ثررظی وىذ 
 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.

، ؼىبختی
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 ي وبر ثب ییآؼىب

 ومًوٍ ادرار )وؽت(

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی: 

 میبوی ادرار،  وٍادرار )ومً وٍآيري ومًجمغ  ايھريغ
 ادرار( ٍزدن، آظپیراظیًن ظًپراپًثیه ي ویع ظًوذ

  را ثیبن وىذ.
 ريغ ثٍ وٍآيري ومً ؼرایظ جمغ Midstream 

 را ؼرح دَذ.( وٍآيري ومً جمغ مٍ)ؼعتؽً ي عری
 اظیًن لًح در وؽت ادرار را ثیبن وىذ.اَمیت وبلیجر 

 

 :رياوی حروتیحیغٍ 

ؼىبختی، 
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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  ومًوٍ ادرار را در محیظEMB .وؽت دَذ 

 .ومًوٍ ادرار را در محیظ ثالد آگبر وؽت دَذ 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

 عبئل را داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض م
 پیگیري وىذ.
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 ي وبر ثب ییآؼىب

ومًوٍ ادرار )تفعیر ي 

 دَی(گسارغ 

 داوؽجً ثتًاوذ
 : رياوی حروتیحیغٍ 

 .پلیت وؽت ادرار را آوبلیس وىذ 
 .ولًوی وبوت وؽت ادرار را محبظجٍ وىذ 
 ٍيیت وىذ ي آن ھتؼییه را  وؽت ادرار ثٍمرثًط  گًو

 را ایسيلٍ ظبزد.
 آوتی ثٍ ثبوتري حعبظیت تؼییه ايھاوًاع آزمبیػ 

، MIC)دیعه دیفیًشن،  ثجرد وبم را اھ ثیًتیه
MBC) 

  ٍث ٍآزمبیػ دیعه دیفیًشن ثب تًجچگًوگی اوجبم 
آوتی ثیًگرام را  اي مىبظتھدیعهثبوتري ي وًع 

 وىذ.  تفعیر

 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.

رياوی 
 ،حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 ي وبر ثب ییآؼىب

ومًوٍ اظتًل 

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی: 

ؼىبختی، 
رياوی 

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 يایت ثرد
 مبشیه

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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ايل، ديم ي  وٍ)ومً مذفًع وٍآيري ومًجمغ  ايھريغ  )وؽت(
 را ؼرح دَذ.( ظًم

 .اَمیت وؽت مذفًع را ثیبن وىذ 

  مُمتریه ثبوتري َبي مًجًد در وؽت مذفًع را وبم
 ثجرد.

 

 حیغٍ رياوی حروتی: 
  وؽت مذفًع در محیظ ظلىیتF .را اوجبم دَذ 

  وؽت مذفًع در محیظSS .را اوجبم دَذ 

 را اوجبم دَذمه وبوگی  وؽت مذفًع در محیظ. 

  وؽت مذفًع در محیظXLD .را اوجبم دَذ 
 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.

، حروتی
 ػبعفی

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 یذئً پريشوتًري
 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر
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 ي وبر ثب ییآؼىب

ومًوٍ اظتًل )تفعیر 

 ي گسارغ دَی(

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

  مذيفغ ي وؽت  ثٍمرثًط  گًوٍ يیتھوحًٌ تؼییه
 دَذ. ایسيلٍ ظبزي آن را ؼرح

 
 حیغٍ رياوی حروتی: 

 .پلیت َبي وؽت ؼذٌ در جلعٍ لجل را آوبلیس وىذ 
  ولًوی َب را از وظر تخمیر الوتًز  ثررظی ي تفعیر

 وىذ.
  ولًوی َب را در محیظSS .ثررظی ي تفعیر وىذ 
 ثررظی ي تفعیر  مه وبوگی ولًوی َب را در محیظ

ؼىبختی، 
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 وىذ.

  ولًوی َب را در محیظXLD .ثررظی ي تفعیر وىذ 
 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.
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 CSFومًوٍ خًن،  

ي دیگر مبیؼبت 

 )وؽت(

 داوؽجً ثتًاوذ 
 حیغٍ ؼىبختی:

  وؽت خًن ي مغس اظتخًان مجبدرت  وٍ ثٍمًاردي
 د را ؼرح دَذ.میؽً

  ٍاَمیت ومًوCSF .را ثیبن وىذ 

  ثٍ وؽتومًاردي ٍ CSF را ؼرح  مجبدرت میؽًد
 دَذ.

  محیظ َبي مىبظت ثراي وؽت خًن يCSF  را وبم
 ثجرد.

  ي مذیریت وؽت  خًن وؽت جُتريغ خًوگیري
 َبي مرثًعٍ را ثیبن وىذ.

  ي وؽت خًن  ثٍ مرثًط ظًغ يیتھوحًٌ تؼییه
CSF .را ؼرح دَذ 

  مؽىًن ثبوتریبیی مثجت مبیغ ومًوٍ  ايھمؼیبر
 وىذ. را ثیبن وخبػی

 ثیبن وىذ. ؼبیؼتریه ػًامل ػفًوت مبیغ وخبػی   
 وخبػی را ؼرح دَذ. وٍ مبیغحًٌ گسارغ ومًو 

 
 حیغٍ رياوی حروتی:

 در محیظ َبي ثالد، ؼىالت ي  را خًن ٍومًوEMB 

ؼىبختی، 
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 
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ي در اوتُب

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 وؽت دَذ.

 CSF  را آمبدٌ ظبختٍ ي در محیظ ثالد آگبر ي
 ؼىالت آگبر وؽت دَذ.

 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.
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 امتحبن وُبیی 
 داوؽجً ثتًاوذ 

  آزمبیػ َبي مختلف ارائٍ ؼذٌ در عًل ترم را
 تًضیح دَذ.

  ٌَذف از ارائٍ ایه ياحذ درظی را ثٍ خًثی درن ورد
 ثبؼذ.

 ترم ؼروت وىذ. پبیبن ثب اوگیسٌ ي اؼتیبق در امتحبن 

-ؼىبختی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

، گريَی
گريَی 

وًچه، حل 
 معئلٍ

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة،جسيٌ آمًزؼی،

 Powerورم افسار 

point 

021 
پرظػ ي پبظخ، 
حل معبئل دادٌ 

 ؼذٌ
 آزمًن پبیبوی

 نحوه ارزشیاتی:
 گردد. مبوذٌ در امتحبن پبیبن ترم محبظجٍ می% ثبلی01% ول ومرٌ ثب اظتفبدٌ از وًئیس ي 21ارزؼیبثی ثٍ صًرت وتجی وٍ 

 

 نحوه محاسثه نمره کل:
 % ول ومر01ٌ   آزمًن پبیبن ترم

 % ول ومر21ٌ  وًئیس ي تىبلیف درظی

 مناتع:
Baily &scotts Diagnostic Microbiology (Latest ed.) 

 


