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1  
جنس با  ییآشنا

  استرپتوکوک

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  خوندار آگار ايھک در محیطواسترپتوک کشتخصوصیات 
 .یان کندرا ب

  در تشخیص استرپتوکوکوس ز راآزمایش کاتاالاهمیت 
 .شرح دهد

  دیسك  هب استرپتوکوکوس حساسیتچگونگی
 در محیط آگار خوندار را  STX پنی سیلین، ،باسیتراسین
 .توضیح دهد

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

آمادگی  -کالس

براي جلسه 

 آینده

هاي آزمون 

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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  آزمایشاهمیت CAMP .را درک کند 

  همولیزاهمیت  αوβ  .را درک و تفسیر کند 

 
 حیطه روانی حرکتی:

 .استرپتوکوک را در محیط بالد آگار کشت دهد 
 .دیسك هاي مناسب را بر روي محیط ها قرار دهد 

 آگار هاي ک در محیطوسترپتوکا خصوصیات کشت 
 خوندار را مشاهده کند.

 مولیز ھ αوβ   و تفسیر کند. مشاهدهرا 
  حساسیت به دیسك هاي مربوطه را مشاهده و تفسیر

 کند.
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

  در طول کالس مسائل را پیگیري دانشجو با تمرکز حواس
 کند.

2  
جنس با  ییآشنا

و پنوموکوک  
 انتروکوک  

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 بیان را  آگار ايھدر محیطپنوموکوک   خصوصیات کشت
 .کند

 در محیط آگار خوندار را  اپتوچیندیسك  هحساسیت ب 
 تفسیر کند.

  شرح ز را در تشخیص پنوموکوک  آزمایش کاتاالاهمیت
 .دهد

 .اهمیت رنگ آمیزي کپسول در پنوموکوک را بیان کند 

  ولیزهماهمیت  αوβ    توضیح را در تشخیص پنوموکوک
 .دهد

شناختی، 
روانی 

حرکتی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  -کالس

 گزارش کار

 ینیتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 شرح  آگار ايھدر محیطانتروکوک  خصوصیات کشت
 دهد.

  مولیز را در تشخیص انتروکوک بیان کند.ھاهمیت 

  اهمیت آزمایش بایل اسکولین را در تشخیص انتروکوک
 بیان کند.

  اهمیت آزمایشPYR  را در تشخیص انتروکوک بیان
 کند.

  مناسب در تشخیص انتروکوک بیان نمونه هاي بالینی
 کند.

 

 حیطه روانی حرکتی:
 .الم میکروسکوپی پنوموکوک را مشاهده کند 

 .الم میکروسکوپی آماده کپسول را مشاهده کند 

 .الم میکروسکوپی انتروکوک را مشاهده کند 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 شتیاق شرکت نماید.در مباحث مطرح شده با انگیزه و ا 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

3  
جنس با  ییناآش

 1 استافیلوکوک

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  ايھدر محیط را اورئوسک واستافیلوکخصوصیات کشت 
بیان مانیتول سالت آگار و آگار  DNase آگار، نوترنیت

 .کند

  اورئوسک واستافیلوکدر تشخیص  زآزمایش کاتاالاهمیت 
 .بیان کندرا 

  در تشخیصرا آزمایش کوآگوالز روي الم اهمیت 

شناختی، 
روانی 

حرکتی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

 Quiz -کالس

در جلسه آینده، 

 ارائه گزارش کار

 ینیتکو
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 .شرح دهداورئوس ک واستافیلوک
  در تشخیص را اي ه آزمایش کوآگوالز لولاهمیت

 .توضیح دهداورئوس ک واستافیلوک
 

 حیطه روانی حرکتی:
 آگار، نوترنیت ايھمحیط اورئوس را بر رويک واستافیلوک 

DNase  کشت دهد.مانیتول سالت آگار و آگار 

 ام دهد. اورئوس را انجک واستافیلوک ز برايآزمایش کاتاال 
 اورئوس ک واستافیلوک براي را آزمایش کوآگوالز روي الم

 را انجام دهد. 
 اورئوس را ک واستافیلوک را براياي ه آزمایش کوآگوالز لول

 انجام دهد. 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

 ز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري دانشجو با تمرک
 کند.

4  
جنس با  ییآشنا

  2 استافیلوکوک

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 اپیدرمیدیس و  کواستافیلوک خصوصیات کشت
 .شرح دهدرا  ساپروفتیکوس

  کوستافیلوکدر تشخیص از را آزمایش کاتاالاهمیت 
 کند. بیان اپیدرمیدیس و ساپروفتیکوس

  توضیح  حساسیت به دیسك نئوبیوسین راآزمایش اهمیت
 .دهد

 
 حیطه روانی حرکتی: 

شناختی، 
روانی 

حرکتی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  -کالس

 گزارش کار

 ینیتکو
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 زمایشات جلسه قبل را تفسیر و قرائت کند.آ 
  آزمایش حساسیت به دیسك نئوبیوسین را براي

 اپیدرمیدیس و ساپروفتیکوس انجام دهد. کوستافیلوکا
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

  کالس مسائل را پیگیري دانشجو با تمرکز حواس در طول
 کند.

5  

جنس با  ییآشنا

باسیلوس ها و 

 کورینه باکتریوم

 و بتوانددانشج
 حیطه شناختی:

  شرح دهدویژگی هاي آزمایشگاهی کورینه باکتریوم را. 

 کشت محیط در را اھ رشد باسیلوس ايھویژگی Blood 

agar  توضیح دهد. 

  آمیزي گرم و  مورفولوژي، واکنش در رنگخصوصیات
را  هآرایش باسیلوس آنتراسیس در الم آماده شده از ضایع

 بشناسد و آنها را تفریق دهد.

  گرم  آمیزي واکنش در رنگ و مورفولوژيخصوصیات
 و آنها را تفریق دهد.بداند ها را  باکترم هکورین

 
 حیطه روانی حرکتی:

  را مشاهده و بررسی کند. باسیلوسالم رنگ آمیزي شده 
  را مشاهده و اشکال  باکترم هکورینالم رنگ آمیزي شده

 حروف چینی را ببیند.
 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیحدر  زهیبا انگ 

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120
انتهاي در 

 -کالس

ارائه کالسی، 

 ارائه گزارش کار

 ینیتکو
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 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

6  

اعضاي با  ییآشنا

خانواده 

 1انتروباکتریاسه 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  آمیزي گرم و  مورفولوژي، واکنش در رنگخصوصیات
 کند. انتروباکتریاسه را بیانگرم منفی  هاي آرایش باسیل

  شرح دهدویژگی هاي کشت کلی فرم ها را. 
 

 حیطه روانی حرکتی:
  گرم منفی الکتوز باکتري اشرشیا کلی الکتوز مثبت و یك

 کشت دهد. EMBمنفی را بر روي محیط 
  گرم منفی الکتوز باکتري اشرشیا کلی الکتوز مثبت و یك

 کشت دهد. کانکی مكمنفی را بر روي محیط 
  گرم منفی الکتوز باکتري اشرشیا کلی الکتوز مثبت و یك

 کشت دهد. آگار انتریك هکتوئینمحیط  منفی را بر روي
 گرم منفی الکتوز  باکتري اشرشیا کلی الکتوز مثبت و یك

 کشت دهد. آگار SSمنفی را بر روي محیط 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

 مسائل را پیگیري  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس
 کند.

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهاي 

 -کالس

Quiz  در جلسه

ارائه آینده، 

 گزارش کار

 ینیتکو

7  

اعضاي با  ییآشنا

خانواده 

  2انتروباکتریاسه 

 و بتوانددانشج
 حیطه روانی حرکتی:

 آمیزي گرم و آرایش باسیل  مورفولوژي، واکنش در رنگ
 .بررسی کندرا گرم منفی هاي 

روانی 
 حرکتی

 نی،سخنرا

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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  ویژگی هاي کشت اعضاي الکتوز منفی و مثبت
 .تفریق دهد بررسی و انتروباکتریاسه را

  کشت، تفسیر و خوانش در محیطTSI انجام دهدرا. 

  انجام دهدا اندول ر کشت، تفسیر و خوانش آزمایش . 
 در محیط  کشت، تفسیر و خوانش آزمایشSIM  انجام را

 دهد

 را  سیترات کشت، تفسیر و خوانش آزمایش در محیط
 انجام دهد

 در محیط کشت، تفسیر و خوانش آزمایش MR  انجام را
 .دهد

  کشت، تفسیر و خوانش آزمایش در محیطVP  انجام را
 دهد.

 یزین کشت، تفسیر و خوانش آزمایش در محیط ل
 انجام دهد.را  دکربوکسیالز

 انجام را  کشت، تفسیر و خوانش آزمایش در محیط اوره
 دهد.

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

 Powerنرم افزار 

point 

8  

اعضاي با  ییآشنا

خانواده 

  3انتروباکتریاسه 

 

 دانشجو بتواند
 :روانی حرکتیحیطه 

  در جلسه قبل را تفسیر کند.آزمایش هاي انجام شده 
  ویژگی هاي کشت اعضاي الکتوز منفی و الکتوز مثبت

 .بررسی و قرائت کندانتروباکتریاسه در محیط اندول را 
  ویژگی هاي کشت اعضاي الکتوز منفی و الکتوز مثبت

روانی 
، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 .بررسی و قرائت کندرا  SIMانتروباکتریاسه در محیط 
 وز مثبت ویژگی هاي کشت اعضاي الکتوز منفی و الکت

 .بررسی و قرائت کندانتروباکتریاسه در محیط سیترات را 
  ویژگی هاي کشت اعضاي الکتوز منفی و الکتوز مثبت

 .بررسی و قرائت کندانتروباکتریاسه در محیط لیزین را 
  ویژگی هاي کشت اعضاي الکتوز منفی و الکتوز مثبت

 .بررسی و قرائت کندانتروباکتریاسه در محیط اوره را 
 گی هاي کشت اعضاي الکتوز منفی و الکتوز مثبت ویژ

 .بررسی و قرائت کندرا  MRانتروباکتریاسه در محیط 
  ویژگی هاي کشت اعضاي الکتوز منفی و الکتوز مثبت

بررسی و قرائت  را ش VPانتروباکتریاسه در محیط 
 رح دهد..کند

  آزمایشONPG .را انجام و تفسیر کند 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

 دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري کند.
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اعضاي با  ییآشنا

جنس ویبریو، 

سودوموناس و 

 آسینتوباکتر  

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  ویژگی هاي آزمایشگاهی ویبریو، سودوموناس و
 آسینتوباکتر را شرح دهد.

  کند.ان بیآزمایش اکسیداز را انجام دهد و هدف از آن را 

  در محیطرا سوش ویبریو کشت  TCBS  دهد.توضیح 

  ویبریو،  آمیزي گرم واکنش در رنگ ومورفولوژي
 سودوموناس و آسینتوباکتر  را شرح دهد.

  آنتی بیوگرام سودوموناس یا اسینتوباکتر را انجام و دیسك
 هاي مناسب را انتخاب کند.

 ،شناختی
 طفی،عا

روانی 
 حرکتی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 را  الم میکروسکوپی ویبریو، سودوموناس و آسینتوباکتر
 بررسی و تفسیر کند. 

 
 :روانی حرکتیحیطه 

  در محیط را سودوموناسTSI .کشت دهد 

  در محیط را سودوموناسSIM .کشت دهد 

  در محیط مك کانگی کشت دهد.را سودوموناس 

  در محیط و را سودوموناسOF .کشت دهد 

 .تست اکسیداز انجام دهد 

 
 حیطه عاطفی:

 ند.به درس گوش ک سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

10  

اعضاي با  ییآشنا

جنس 

مایکوباکتریوم، 

هلیکوباکتر و 

 کمپیلوباکتر

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  شرح دهدآنتی بیوگرام جلسه قبل را. 
 .ویژگی هاي آزمایشگاهی مایکوباکتریوم را شرح دهد 

 توضیحا آزمایش هاي الزم براي شناسایی مایکوباکتریوم ر 
 دهد.

 .ویژگی هاي آزمایشگاهی هلیکوباکتر را بیان کند 

 .آزمایش هاي الزم براي شناسایی هلیکوباکتر را بیان کند 
 .ویژگی هاي آزمایشگاهی کمپیلوباکتر را شرح دهد 

  آزمایش هاي الزم براي شناسایی کمپیلوباکتر را بیان
 کند.

 
 :روانی حرکتیحیطه 

 ،شناختی
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

آزمون  ،ینیتکو

 یانیپا
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 تفسیر کند.و م را مشاهده الم میکروسکوپی مایکوباکتریو 

 هلیکوباکتر را مشاهده و تفسیر کند. الم میکروسکوپی 
 .الم میکروسکوپی کمپیلوباکتر را مشاهده و تفسیر کند 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

 س مسائل را پیگیري دانشجو با تمرکز حواس در طول کال
 کند.

11  

آشنایی با روش 

کشت باکتري هاي 

 ي بی هواز

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .باکتري هاي بی هوازي و اهمیت آنها را بیان کند 
  نمونه هاي الزم براي کشت و ایزوله سازي باکتري هاي

 .توضیح دهدبی هوازي را 
 .جار بی هوازي را شرح دهد 
 .اصول کشت بی هوازي را بداند و شرح دهد 
 

 :روانی حرکتیحیطه 
 .با جار بی هوازي کار کند 
 از پك را ببینید و بررسی کند.گ 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

، شناختی
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 كماژی

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ

12  
 و کار با ییآشنا

 نمونه ادرار )کشت(

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی: 

شناختی، 
روانی 

 سخنرانی،

 پرسش و

 وایت برد
 ماژیك

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 میانی ادرار، سوند نهادرار )نمو نهآوري نموجمع  ايھروش 
  را بیان کند. ادرار( هاپوبیك و کیسزدن، آسپیراسیون سوپر

 روش به نهآوري نمو شرایط جمع Midstream 

 را شرح دهد.( نهآوري نمو جمع قه)شستشو و طری
 .اهمیت کالیبراسیون لوپ در کشت ادرار را بیان کند 

 

 :روانی حرکتیحیطه 
  نمونه ادرار را در محیطEMB .کشت دهد 

  دهد.نمونه ادرار را در محیط بالد آگار کشت 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

، حرکتی
 عاطفی

 بحث پاسخ،

 گروهی

 ویدئو پروژکتور
 قالهکتاب، م

 Powerنرم افزار 

point 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

13  

 و کار با ییآشنا

نمونه ادرار )تفسیر و 

 گزارش دهی(

 دانشجو بتواند
 : روانی حرکتیحیطه 

 .پلیت کشت ادرار را آنالیز کند 
 .کلونی کانت کشت ادرار را محاسبه کند 
 ویت کند و آن را ھتعیین را  کشت ادرار هبمربوط  گونه

 ایزوله سازد.
 آنتی به باکتري حساسیت تعیین ايھانواع آزمایش 

 (MIC ،MBC)دیسك دیفیوژن،  ببرد نام را اھ بیوتیك
  نوع  هب هآزمایش دیسك دیفیوژن با توجچگونگی انجام

 کند.  تفسیرآنتی بیوگرام را  اي مناسبھدیسكباکتري و 

 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیانگ با 

روانی 
، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

14  

 و کار با ییآشنا

 نمونه استول )کشت(

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی: 

 اول، دوم و  نه)نمو مدفوع نهآوري نموجمع  ايھروش
 را شرح دهد.( سوم

 .اهمیت کشت مدفوع را بیان کند 

 دفوع را نام ببرد.مهمترین باکتري هاي موجود در کشت م 

 

 حیطه روانی حرکتی: 
  کشت مدفوع در محیط سلنیتF .را انجام دهد 

  کشت مدفوع در محیطSS .را انجام دهد 

 را انجام دهد.مك کانگی  کشت مدفوع در محیط 

  کشت مدفوع در محیطXLD .را انجام دهد 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید.در مباحث مطرح 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 کارگزارش 

 ای ینیتکو

 یصیتشخ

15  

 و کار با ییآشنا

نمونه استول )تفسیر 

 و گزارش دهی(

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  مدوفع و ایزوله کشت  بهمربوط  گونه ویتھنحوه تعیین
 سازي آن را شرح دهد.

 
 حیطه روانی حرکتی: 

 .پلیت هاي کشت شده در جلسه قبل را آنالیز کند 

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 یر الکتوز  بررسی و تفسیر کند.کلونی ها را از نظر تخم 
  کلونی ها را در محیطSS .بررسی و تفسیر کند 
 بررسی و تفسیر کند. مك کانگی کلونی ها را در محیط 

  کلونی ها را در محیطXLD .بررسی و تفسیر کند 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 نماید. در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري
 کند.

16  

و کار با  ییشناآ

 CSFنمونه خون،  

و دیگر مایعات 

 )کشت(

 دانشجو بتواند 
 حیطه شناختی:

  د کشت خون و مغز استخوان مبادرت میشو که بهمواردي
 را شرح دهد.

  اهمیت نمونهCSF .را بیان کند 

  که به کشتمواردي CSF را شرح دهد. مبادرت میشود 

  محیط هاي مناسب براي کشت خون وCSF  بیان را
 .کند

  و مدیریت کشت هاي  خون کشت جهتروش خونگیري
 مربوطه را بیان کند.

  و کشت خون  به مربوط سوش ویتھنحوه تعیینCSF 
 را شرح دهد.

  را  مشکوک باکتریایی مثبت مایع نخاعینمونه  ايھمعیار
 بیان کند.

 بیان کند. شایعترین عوامل عفونت مایع نخاعی   
 شرح دهد. نخاعی را نه مایعحوه گزارش نمون 

 
 حیطه روانی حرکتی:

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 در محیط هاي بالد، شکالت و  را خون هنمونEMB 
 کشت دهد.

 CSF  را آماده ساخته و در محیط بالد آگار و شکالت
 آگار کشت دهد.

 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 .در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت نماید 

 کز حواس در طول کالس مسائل را پیگیري دانشجو با تمر
 کند.

17  

 تواند دانشجو ب امتحان نهایی 
 .مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح جامعی بدهد 
  آزمایش هاي مختلف ارائه شده در طول ترم را توضیح

 دهد.
  هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده

 باشد.
 ترم شرکت کند. با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان 

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

، گروهی
روهی گ

کوچك، حل 
 مسئله

 وایت برد
 ماژیك

 ویدئو پروژکتور
 کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ، 
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی
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