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آشنایی با آزمایشگاه 

میکروب شناسی، نکات 

 ایمنی و وسایل 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  ابزارهاي مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب
 .بیان کندرا شناسی 

   را بیان اصول ایمنی در آزمایشگاه میکروب شناسی
 ند.ک

 : روانی حرکتی حیطه
 .نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را انجام دهد 

شناختی، 
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

آمادگی  -کالس

براي جلسه 

 آینده

آزمون هاي 

 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  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایایان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجوها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 .با وسایل آزمایشگاهی کار کند 
 

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

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

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

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع آشنایی با 

تشریح ، ، میکروسکوپ

 روش کار و بررسی الم

 هاي آماده

 انشجو بتواندد
 حیطه شناختی:

 کند. تعریف و تشریح میکروسکوپ نوري را 

   علت کاربرد میکروسکوپ در آزمایشگاه میکروب
 را شرح دهد. شناسی

  را بیان کند. میکروسکوپاصول کار و نگهداري 
 را بیان کند. کاربرد میکروسکوپ زمینه تاریک 

 
 :حیطه روانی حرکتی

 .با میکروسکوپ نوري کار کند 
 ل نگهداري از میکروسکوپ نوري را انجام دهد.اصو 

  بررسی کند.میکروسکوپ نوري المهاي آماده را با 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

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

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

ی، شناخت
روانی 

، حرکتی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  -کالس

 گزارش کار

 ینیتکو

 ینیتکوپرسش و پاسخ  120 وایت برد سخنرانی،شناختی،  دانشجو بتوانداساس رنگ آشنایی با   3
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زيیآم  

 باکتري ها در

 حیطه شناختی:
 را شرح دهد.در باکتري ها  اساس رنگ آمیزي 

 را  گسترش در آزمایشگاه اصول تهیه و آماده سازي
 بیان کند.

  را بیان کند. آلبرترنگ آمیزي گرم و رنگ آمیزي 

  را  رنگ آمیزي گرم براي نمونه هاي بالینیاهمیت
 بیان کند.

 
 حیطه روانی حرکتی:

 .گسترش میکروبی تهیه کند 

 را انجام دهد. رنگ آمیزي گرم 

  میکروسکوپی را از نظر  هاي رنگ آمیزي گرمالم
 بررسی کند.

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

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

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

روانی 
، حرکتی
 عاطفی

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

در انتهاي 

 Quiz -کالس

در جلسه آینده، 

 ارائه گزارش کار
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آشنایی با اصول 

استریلیزاسیون )فور ، 

 اتوکالو (

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 را بیان کند. اکتري هااساس استریلیزاسیون در ب 

  توضیح دهدرا  ضدعفونیاصول. 
 شرح دهدرا  نحوه کار و استفاده از اتوکالو و فور. 

 ی را درک مدیریت پسماندهاي عفونی آزمایشگاه
 .بیان کندکرده و اصول آن را 

 

شناختی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  -کالس

 گزارش کار

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

 رکت و در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق ش
 همراهی نماید.

 با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را  دانشجو
 کند. يریگیپ
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اع محیط هاي اشنایی با انو

تهیه محیط هاي و کشت 

 کشت

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 را تعریف کند. محیط هاي کشت میکروبی 

  را بیان کند.محیط هاي انتخابی و افتراقی 

 را شرح دهد. تفاوت بین محیط هاي مایع و جامد 

  شرح دهد.محیط هاي کشت را کنترل کیفی 

  نحوه ساخت و استریل سازي محیط هاي کشت
 را بیان کند. کروبیمی

 را شرح دهد. نحوه ذخیره سازي محیط هاي کشت 

 
 :روانی حرکتیحیطه 

 .محیط کشت میکروبی بسازد 
 .محیط ساخته شده را در پلیت پخش کند 
  پلیت ها را جهت کنترل کیفی در انکوباتور قرار

 دهد.
 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 ه با انگیزه و اشتیاق شرکت و در مباحث مطرح شد
 همراهی نماید.

 با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را  دانشجو

، شناختی
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120
در انتهاي 

 -کالس

ارائه کالسی، 

 گزارش کار ارائه

 ینیتکو
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 کند. يریگیپ
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هاي  تکنیکآشنایی با 

کشت و انتقال نمونه هاي 

 میکروبی

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  طریقه صحیح انتقال نمونه هاي میکروبی به
 را بیان کند. آزمایشگاه

 .اصول کشت میکروبی را بیان کند 
  انواع روش هاي کشت باکتري ها بر روي محیط

 را بیان کند. هاي کشت

 

 :روانی حرکتیطه حی
  روش صحیح استفاده از لوپ و استریلیزاسیون آن را

 انجام دهد.

  .بر روي پلیت هاي روتین کشت خطی انجام دهد 

  بر روي پلیت هاي روتین کشت پور پلیت انجام
 دهد. 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

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

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

 شناختی،
 ،عاطفی
روانی 

 حرکتی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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  محیط هايTSI ،سیترات، اوره ،SIM ساخته و کنترل کیفی نماید. و اندول 
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تهیه محیط آشنایی با نحوه 

)ساخت محیط و  هاي افتراقی

 کشت(

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 روتین در آزمایشگاه  محیط هاي افتراقی
را به طور کامل بیان  میکروب شناسی

 کند.

 هاي  نیسم تغییر رنگ در محیطمکا
 قی را بیان کند.افترا

  افتراقی مانند  محیط هاياهمیتTSI ،
در  را و اندول SIMسیترات، اوره، 

 بیان کند. خانواده انتروباکتریاسه

 
 :روانی حرکتیحیطه 

  محیطTSI  دهد کشتساخته و. 

 دهد کشتساخته و  محیط سیترات. 
 کشت دهدساخته و  محیط اوره. 
  محیطSIM .ساخته و کشت دهد 
 ساخته و کشت دهد. اندول محیط 

 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ

 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ

، شناختی
 ،عاطفی
روانی 

 حرکتی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 دانشجو بتواندتهیه محیط آشنایی با نحوه 

 :روانی حرکتیحیطه 

 ،عاطفی
روانی 

 وایت برد سخنرانی،
 ماژیک

 ای ینیتکوپاسخ پرسش و  120
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و تشخیص  هاي افتراقی

)تفسیر و  2انتروباکتریاسه 

 مشاهده تغییر رنگ(

 رفته بر روي محیط کشت صورت گTSI 
 را تفسیر کند.

  کشت صورت گرفته بر روي محیط
 را تفسیر کند. سیترات

  را  اورهکشت صورت گرفته بر روي محیط
 تفسیر کند.

  کشت صورت گرفته بر روي محیطSIM 
 را تفسیر کند.

  اندولکشت صورت گرفته بر روي محیط 
 را تفسیر کند.

 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ

 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ

 پرسش و حرکتی

 بحث پاسخ،

 گروهی

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 یصیتشخ
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رنگ آمیزي اسید آشنایی 

 فست

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 را شرح  اسید فست اساس رنگ آمیزي
 دهد.

 براي  اسید فست اهمیت رنگ آمیزي
 را بیان کند. نمونه هاي بالینی

  نحوه مدیریت و آماده سازي نمونه هاي
 را بیان کند. فست رنگ آمیزي اسید

 
 حیطه روانی حرکتی:

روانی 
، حرکتی

شناختی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 .گسترش میکروبی تهیه کند 

  را انجام دهد. اسید فسترنگ آمیزي 

  را از نظر  اسید فستالم هاي رنگ آمیزي
 بررسی کند.میکروسکوپی 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ
 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ
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 ،فالژلآشنایی با رنگ آمیزي 

مواد هسته اي، رنگ آمیزي 

کپسول و دانه هاي اسپور، 

 چربی 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  فالژل را درک کرده اهمیت رنگ آمیزي
 باشد.

  اسپور را درک کرده اهمیت رنگ آمیزي
 باشد.

  توانایی بررسی میکروسکوپی الم فالژل و
 داشته باشد.اسپور را 

  روش هاي رنگ آمیزي کپسول و دانه
 را بیان کند. هاي چربی

  اهمیت رنگ آمیزي کپسول و دانه هاي
 را درک کرده باشد. چربی

 
 حیطه روانی حرکتی:

 را  فالژل شده الم آماده رنگ آمیزي
 بررسی کند.

روانی 
، حرکتی

شناختی، 
 طفیعا

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

آزمون  ،ینیتکو

 یانیپا
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  الم آماده رنگ آمیزي شده اسپور را
 بررسی کند.

  را ل کپسوالم آماده رنگ آمیزي شده
 بررسی کند.

 دانه هاي  الم آماده رنگ آمیزي شده
 را بررسی کند. چربی

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ
 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ
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آزمایش هاي رایج آشنایی با 

در آزمایشگاه میکروب شناسی 

1 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 را بداند.آزمایش کاتاالز همیت ا 
  را بداند. کواگوالزآزمایش اهمیت 
  را بداند. آزمایش اکسیدازاهمیت 
  آزمایش اهمیتDNase .را بداند 

 
 روانی حرکتی: حیطه

  آن را  و داده را انجامآزمایش کاتاالز
 کند.تفسیر 

 آن را و  داده را انجام آزمایش کواگوالز 
 کند.تفسیر 

 آن را و  داده انجام را آزمایش اکسیداز 
 کند.تفسیر 

روانی 
 ،حرکتی

شناختی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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  آزمایشDNase آن را و  داده را انجام 
 کند.تفسیر 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ
 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ

12  

آزمایش هاي رایج آشنایی با 

در آزمایشگاه میکروب شناسی 

2 

 دانشجو بتواند
 اختی:حیطه شن

 آزمایش  اهمیتCAMP را بداند. 

  آزمایش اهمیتOF را بداند. 

  تولید  هاي تستاهمیت و روش انجام
H2S هاي مختلف، اوره آز و  در محیط

را  بایل –لیزین  –نیترات، فنیل آالنین 
 شرح دهد.

 
 روانی حرکتی: حیطه

  آزمایشCAMP تفسیر  آن را  و را انجام
 کند.

  آزمایشOF  کند.تفسیر  را آن  و انجامرا 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ
 کند.

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق

روانی 
، حرکتی

شناختی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 یدئو پروژکتورو
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 
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در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ



 

 حیدریهتربت  یعلوم پزشک دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 .شرکت و همراهی نماید.

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ
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 دانشجو بتواند کشت ادرار آشنایی با اصول 
 حیطه شناختی:

  نحوه صحیح گرفتن و مدیریت نمونه هاي
 را بیان کند. ادرار

  کشت ادرار بر روي محیط هاي اصول
 را بیان کند. کشت

 .اصول آلودگی در کشت ادرار را شرح دهد 

  را بیان کند. کشت ادرارنحوه گزارش 
 

 :روانی حرکتیحیطه 

  بر روي محیط بالد نمونه ادرار را کشت
 انجام دهد.آگار 

  کشت نمونه ادرار را بر روي محیط
EMB .آگار انجام دهد 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 
 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ

روانی 
، حرکتی

شناختی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 
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در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ

14  
کشت گلو و آشنایی با اصول 

 (CSFمایع مغزي نخاعی )

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

روانی 
، حرکتی

 سخنرانی،

 پرسش و

 وایت برد
 ماژیک

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

 ای ینیتکو

 یصیتشخ



 

 حیدریهتربت  یعلوم پزشک دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  نحوه صحیح گرفتن و مدیریت نمونه هاي
 را شرح دهد. گلو و دستگاه تنفس

 مدیریت نمونه هاي ل اصوCSF  را بیان
 کند.

 
 :روانی حرکتیحیطه 

 و نمونه گلو  کشتCSF  بر روي محیط را
 انجام دهد.مناسب  هاي کشت

  کشت گلو وCSF  کند. گزارشرا 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ

 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ

شناختی، 
 عاطفی

 بحث پاسخ،

 گروهی

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

ارائه  کالس،

 گزارش کار
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 آنتی بیوگرامآشنایی با اصول 

 وژن ( ی)دیسک دیف 1

 دانشجو بتواند
 ختی:حیطه شنا

  و  آنتی بیوگرامنکات ضروري در مورد
 دیسک ها را بیان کند.

 را درک کند. علت انجام آنتی بیوگرام 
 را شرح دهد. روش انجام آنتی بیوگرام 
  مفهومMIC  وMBC .را بیان کند 

 
 روانی حرکتی:حیطه 

 را  آنتی بیوگرام با روش دیسک دیفیوژن
 انجام دهد.

روانی 
 حرکتی،

شناختی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 ردوایت ب
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 
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در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 آنها  دیسک هاي آنتی بیوتیک را ببیند و
 را از هم تمایز دهد.

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ
 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو
 کند. يریگیمسائل را پ
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 آنتی بیوگرامآشنایی با اصول 

 )تفسیر و  گزارش( 2

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 CLSI را  از آن را بشناسد و نحوه استفاده
 بیان کند.

 کیفی دیسک هاي آنتی بیوگرام را  کنترل
 بیان کند.

 

 روانی حرکتی:حیطه 

  ببینیدنتایج آنتی بیوگرام را. 

 .هاله هاي عدم رشد را اندازه گیري کند 

 .نتایج آنتی بیوگرام را تفسیر کند 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش  سیتدر نیدر ح زهیبا انگ
 کند.

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

 با تمرکز حواس در طول کالس  دانشجو

روانی 
 حرکتی،

شناختی، 
 عاطفی

 سخنرانی،

 پرسش و

 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهاي 

ارائه  کالس،

 گزارش کار

 ای ینیتکو

 یصیتشخ
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 کند. يریگیمسائل را پ
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امتحان  ،جمع بندي مطالب

 پایان ترم

 دانشجو بتواند 
  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.
  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم

 شرکت کند.

-شناختی
 عاطفی

 انی،سخنر

 و پرسش

 بحث پاسخ،

، گروهی

گروهی 

کوچک، حل 

 مسئله

پرسش و پاسخ ،  120 

حل مسائل داده 

 شده

 آزمون پایانی
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