
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

  باکتری شناسی پزشکیآزمایشگاه عنوان درس : 
 هیآزمایشگا علوم کارشناسی پیوسته مپنج دانشجویان ترم مخاطبان:

  واحد 1 واحد: تعداد

  شنبه هرهفتهچهارروزهای  10لغایت  8ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

سال  اولیمسال ن شنبه هرهفتهیکروزهای  16تا  14و  12 تا  10 های ساعتزمان ارائه درس: 

 1400-1399تحصیلی

 دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی نصراله سهرابی دکتر مدرس:

 باکتری شناسی پزشکیهمزمان با  درس و پیش نیاز:

 

 کلینیکی های نمونه از باکتریها تشخیص و جداسازی :هدف کلی درس 
 
 سه یک هدف(ر جله هداف کلی جلسات : )جهتا

 

  ها یروش انجام کشت ادرار و شمارش کلن -1

 ها کروکوكیها و م لوکوكیاستاف صیروش های تشخ -2

 , کشت گلو کیتیاسترپتوکوك های بتاهمول -3

  کیتیرهمولیو غ کیتیهمول استرپتوکوك های صیروشهای تشخ -4

 پنوموکوك, کشت خلط صیتشخ روشهای -5

 اهایسرینا صیتشخ روشهای -6

 ها )الکتوز مثبت ها( اسهیتروباکتران صیتشخ روشهای -7

 ها( یها )الکتوز منف اسهیانتروباکتر صیتشخ روشهای -8

 ییو گزارش نها جینتا یکشت مدفوع و بررس روشهای -9

 وموناسیآئروموناس، پلز ،وناسهیبریو صیتشخ روشهای -10

 هکنند ریتخم ریغ یهای گرم منف لیباس صیتشخ روشهای -11

 بوردتال ،الونی, بروسال و لژلوسیهموف صیتشخ روشهای -12

 ایستریو ل ومیباکتر نهیکر صیتشخ روشهای -13

  ومیکوباکتریما صیتشخ روشهای -14

 اهومیدیو کلستر ها لوسیباس صیتشخ روشهای -15

 هوازی یب هاییباکتر صیتشخ روشهای -16
 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ها  یروش انجام کشت ادرار و شمارش کلن هدف کلی جلسه اول:

 
 :اوللسه ژه جویاهداف 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:



 کند. انیجمع آوری نمونه ادرار را ب های روش-1-1

 دهد.  حیجمع آوری نمونه ادرار را توض طیشرا -2-1

 دهد.  حیمناسب جهت کشت ادرار توض هایطیمح  -3-1

 دهد. حیتوض راادرار  های( در نمونههایکانت )شمارش باکتر یکلن هایروش -4-1

 دهد. حیرا توض یعامل عفونت ادرار هایگونه تیهو نییتع هایروش -5-1

 کند. نییتع یانتخاب هایکیوتیجدا شده را مقابل آنتی ب یباکتری ها تیحساس زانیم -6-1

 ها کروکوكیها و م لوکوكیاستاف صیروش های تشخ :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 نشجو باید قادر باشد:ه دالسدر پایان این ج

 دهد. انیب کلنی جداشده و مورفولوژی کلنی را لهزویا جینتا -1-2

 دهد.شت آگار ک DNase و آگارسالت  تولیمان ،آگار تینوترن هایطیرا در مح لوککیاستاف -2-2

 .دهدکاتاالز را انجام  شیآزما -3-2

 دهد.کوآگوالز روی الم را انجام  شیآزما -4-2

 .دهدم انجا راای لهوآگوالز لوک شیماآز -5-2

 کند. ریتفس و  دهاهرا مش لوککیاستافهای شیکشت آزما جینتا -6-2

 دهد. رم انجامگ زییآم رنگ وتهیه   گستره داده انجامکه  لوککیاستاف لهزویاز ا -7-2

 ند.ک میوترس دهاهمش کروسکپیم ریرا ز لوککیاستاف شیمورفولوژی و آرا -8-2

 کند.تعیین انجام شده  هایشیآزما جنتای به جهتو با و جدول روی از ول را جهم شوس نهگو -9-2

 کند. یو جمع بند سهیمقا هم ارا ب یمنف کوآگوالز مثبت و هایکلوکاستافی بهمربوط  جینتا -10-2

 , کشت گلو کیتیاسترپتوکوك های بتاهمول :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 شجو باید قادر باشد:دان سهدر پایان این جل

 .ردینمونه بگ حصحی روش به خود کارهم از نمونه حلق -1-3

 گرم انجام دهد. زییو رنگ آم هتهی گسترش خود کارهم از نمونه حلق -2-3

 کند. یابیشده را ارز زییگستره رنگ آم -3-3



 .دیآگار خوندارکشت نما طینمونه گلو را در مح -4-3

 دهد. نجاما کاتاالز را شیآزما -5-3

 کند. یررسآگار خوندار ب طیمح یرو کیتولیهمبتا هاییکلن یکروسکوپیوم یماکروسکوپ هاییژگیو -6-3

 مقاومت به نیتراس یبه باس تیآگار خوندار تست حساس طیمح یرو کیتولیهم بتا هاییکلن انیدرم -7-3

 .را انجام دهد SXTدیسک 

  کیتیرهمولیو غ کیتیهای همولکوك تواسترپ صیهای تشخروش :چهارمهدف کلی جلسه 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

کشت  نیاسکول لیبا طیدرصد و مح NaCl 6 طیآگار خوندار، مح های¬طیسوش استرپتوکک را در مح-1-4

 دهد.

 کاتاالز را انجام دهد. شیآزما -2-4

 را انجام دهد.CAMP  شیآزما -3-4

 .های مختلف آلفا، بتا و گاما را ببیند و تعریف کند.مولیزه -4-4

 پنوموکوك, کشت خلط  صیهای تشخروش :پنجمهدف کلی جلسه 

 جم:پناهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد: دیجلسه دانشجو با نیا انیدر پا

 دهد. حیرا توض کیآسپت طیگرفتن نمونه خلط در شرا کتکنی و هاروش -1-5

 کند. انیه خلط مناسب را بنمون یهایژگیو -2-5

 کند. انیو انتقال نمونه خلط را ب ینحوه نگهدار -3-5

 نمونه خلط را با روش مناسب آماده کند. -4-5

 .دیآگار خوندارکشت نما طینمونه گلو را در مح -5-5

 کاتاالز را انجام دهد. شیآزما -6-5

 انجام دهد. ندارخوآگار  طیرا در مح نیاپتوچ سکیبه د تیحساس شیآزما -7-5

 اهایسرینا صیهای تشخروش :مششهدف کلی جلسه 

 :مششاهداف ویژه جلسه 



 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 یسریا را بداند و توضیح دهد.های بیماریزای ناهای تشخیص آزمایشگاهی گونهروش -1-6

 میرسوت اهده مش آماده شده از کشت ر المد را ایسرینا شیآراگرم و  زییآم مورفولوژی ، واکنش در رنگ -2-6

 .کند

 ها )الکتوز مثبت ها( اسهیانتروباکتر صیهای تشخروش :مهفتهدف کلی جلسه 

 :مهفتاهداف ویژه جلسه 

 آگار SS وآگار  تیسولف سموتیب ، EMB  ،کانکی مکهای حیطرا در م سهاانتروباکتری ولجهسوش م -1-7

 کشت دهد.

 های کشت شده را تفسیر کند.شد کرده روی محیطای رهنتایج ایزوله -2-7

 .کند مترسی و دهاهاز کشت مش شده را در الم آماده یگرم منف لیباس -2-7

 (و اوره آگار تراتیس مونیس ،MR/VP ،SIM ، TSIافتراقی ) ایهطیرا در مح سهایانتروباکتر سوش -3-7

 کشت دهد.

 ر کند.را تفسی اقتراقی ایهطیمح ررا د سهایکشت سوش انتروباکتر جینتا  -4-7

 هویت کند. نتعییاستاندارد  جدول کمک بهرا  سهایسوش انتروباکتر -5-7

 ها( یها )الکتوز منف اسهیانتروباکتر صیهای تشخروش :مهشتهدف کلی جلسه 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

آگار  SSآگار و  تیسولف سموتی، ب EMBمک کانکی،   هایطیدر محرا  هسایسوش مجهول انتروباکتر -1-8

 کشت دهد.

 کند. ریکشت شده را تفس هایطیمح یرشد کرده رو هایزولهیا جینتا -2-8

 کند. میرا در الم آماده شده از کشت مشاهده و ترس یگرم منف لیباس -2-8

 و اوره آگار( تراتیس مونی، سMR/VP ،SIM  ،TSIافتراقی ) هایطیرا در مح اسهیسوش انتروباکتر -3-8

 دهد. کشت

 کند. ریاقتراقی را تفس یهاطیرا در مح اسهیکشت سوش انتروباکتر جینتا  -4-8

 کند. تیهو نییرا به کمک جدول استاندارد تع اسهیسوش انتروباکتر -5-8

 ییو گزارش نها جینتا یهای کشت مدفوع و بررسروش :منههدف کلی جلسه 



  :منهجلسه  ویژهف اهدا

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 کند. انینمونه مدفوع را ب یبررس تیاهم -1-9

 کند انینمونه مدفوع را ب یکروسکپیو م یماکروسکپ یبررس جهینت -2-9

 مدفوع را نام ببرد. هایکشت مناسب جهت کشت نمونه هایطیمح -3-9

 ا نام ببردر هاطیمح نیکننده ا یمواد نشان گر و معرف و انتخاب -4-9

 دهد.  کشت افتراقی و یکننده و انتخاب تیتقو طیمح ینمونه مجهول را رو -5-9

 ند.ک انیب هاطیمح نیرا در ا یو الکتوز مثبت و منف یگرم منف هاییباکتر یکلن یژگیو -6-9

 نام ببرد. را یمورد استفاده در گالر هایمعرف -7-9

 کند. انیرا ب ییایمیوشیب هایتست جینتا رینحوه تفس -8-9

 کند. نییتع یانتخاب هایکیوتیجدا شده را مقابل آنتی ب یباکتری ها تیحساس زانیم -9-9

 وموناسیآئروموناس، پلز ،وناسهیبریو صیهای تشخروش :مدههدف کلی جلسه 

 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 و باید قادر باشد:در پایان این جلسه دانشج

 دهد. حیرا بداند و توضویبریو  هایگونه یشگاهیآزما صیتشخ یهاروش -1-10

 میوترس  را در الم آماده شده از کشت مشاهده وویبری شیگرم و آرا زییمورفولوژی ، واکنش در رنگ آم -2-10

 کند.

 دهد. حیوضترا بداند و  آئروموناس هایگونه یشگاهیآزما صیتشخ هایروش -3-10

اهده  را در الم آماده شده از کشت مش آئروموناس شیگرم و آرا زییر رنگ آمداکنش مورفولوژی ، و -4-10

 کند. میوترس

 دهد. حیتوض را بداند و وموناسیپلز هایگونه یشگاهیآزما صیتشخ هایروش -5-10

اهده  ماده شده از کشت مشرا در الم آ وموناسیپلز شیگرم و آرا زییورفولوژی ، واکنش در رنگ آمم -6-10

 کند. میوترس

 نندهک ریتخم ریغ یهای گرم منف لیباس صیهای تشخروش :مازدهیهدف کلی جلسه 

 :مازدهیاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:



 دهد. کشت گارینتون آگار و ستریمید آمولر همک کانکی،   هایطیرا در مح اسهیسوش مجهول انتروباکتر -1-11

 کند. ریکشت شده را تفس هایطیمح یرشد کرده رو هایهزولیا جینتا -2-11

 کند. میرا در الم آماده شده از کشت مشاهده و ترس یگرم منف لیباس -3-11

 را انجام دهد. تست اکسیداز -4-11

 کشت دهد. OFو  تراتیس مونی، سTSIافتراقی  هایطیسوش را در مح -5-11

 کند. ریفستاقتراقی را  هایطیکننده را در مح ریمخت ریغ یگرم منف لیکشت سوش باس جینتا  -6-11

 کند. تیهو نییکننده را به کمک جدول استاندارد تع ریتخم ریغ یگرم منف لیسوش باس -7-11

 ، بوردتالونالی, بروسال و لژلوسیهموف :مزدهدواهدف کلی جلسه 

 :مزدهدوااهداف ویژه جلسه 

 :قادر باشد دیجلسه دانشجو با نیا انیدر پا

 دهد. حیداند و توضرا ب بوردتال ونال،ی, بروسال و لژلوسیهموف هایگونه یشگاهیآزما صیتشخ هایروش -1-12

ه الم آماد را در بوردتال ونال،ی, بروسال و لژلوسیموفه شیگرم و آرا زییمورفولوژی ، واکنش در رنگ آم -2-12

 .کند میشده از کشت مشاهده  وترس

 ایستریو ل ومیکتراب نهیکر زدهم:سیهدف کلی جلسه 

 زدهم:سیاهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد: دیجلسه دانشجو با نیا انیپا در

 دهد. حیوضرا بداند و ت ایستریو ل ومیباکتر نهیکر هایگونه یشگاهیآزما صیتشخ هایروش -1-13

شت شده از ک دهارا در الم آم ایستریو ل ومیاکترب نهیرک شیگرم و آرا زییمورفولوژی ، واکنش در رنگ آم -2-13

 کند. میمشاهده  وترس

 اهومیکوباکتریما :مدهچهارهدف کلی جلسه 

 :مدهچهاراهداف ویژه جلسه 

 :در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد

 دهد. حیرا بداند و توض مایکوباکتریوم هایگونه یشگاهیآزما صیتشخ هایروش -1-14

 د.را انجام ده دیمقاوم اس لیباس یزخلط به منظور جدا سا نمونه یو رفع آلودگ یساز یخنث کیتکن -2-14

 انیب عهیرا در الم آماده شده از ضا ومیکوباکتریما شیفاست و آرا دیاس زییمورفولوژی، واکنش در رنگ آم -3-14



 کند.

 را انجام دهد. دفاستیاس زییشده از خلط رنگ آم کسیالم ف یرو -4-14

 کند. ریتفس را مشاهده و طخل یاختصاص یزیرنگ ام جینتا -5-14

 هاکلستریدیوم، هاباسیلوس :مهپانزدهدف کلی جلسه 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد: دیجلسه دانشجو با نیا انیدر پا

 هد.د حیرا بداند و توض ومیدیکلسترس و لویباس هایگونه یشگاهیآزما صیتشخ هایروش -1-15

اده شده ا در الم آمر ومیدیو کلستر لوسیباس هایگونه شیگرم و آرا یزیمورفولوژی ، واکنش در رنگ آم -2-15

 کند. میاز کشت مشاهده  وترس

 های بیهوازیباکتری :مهشانزدهدف کلی جلسه 

 :همشانزداهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 .دهد حیو توض را بداند یهوازیب هاییباکتر یهشگایآزما صیتشخ هایروش -1-61

 منابع:

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

2- Medical Microbiology, Jawetz (Latest ed). 

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

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ روش تدریس:

 پروژکتور  ویدیو مپیوتر ، وایت برد ، کا پاورپوینت، های داسالی وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

  هر جلسه 10 کتبی و تشریحی کوئیز

 10-12شنبه  25/08/99 30 کتبی و عملی ترم آزمون میان 
 30/8-30/10شنبه  28/10/99 50 کتبی و عملی آزمون پایان ترم

 فعال درحضور 
 کالس

  هر جلسه 10 ارزشیابی استاد

 

 از .باشند هداشت حضور درس درکالس استاد از قبل موظفند دانشجویان مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 البمط رئوس جلسه، هر پایان در .استدو ساعت  کالس هر زمان مدت .کنند علمی خوداری غیر های بحث

 حاضر کالس در قبلی مطالعه با تواند می دانشجو لذا گردد می ارائه نشجویاندا به شفاهی طور به یندهآ جلسه

  .شود



 

          دکتر نصراله سهرابینام و امضای مدرس:  

            

     دکتر نصراله سهرابیضای مدیر گروه: نام و ام

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 

 

 تاریخ ارسال :                      رسال:             تاریخ ا                       تاریخ تحویل:   

 



 پیوسته علوم آزمایشگاهی-یآزمایشگاه باکتری شناسی پزشکبندی  جدول زمان

 

 مدرس موضوع هر جلسه )دو گروه( تاریخ جلسه

 دکتر سهرابی ها یروش انجام کشت ادرار و شمارش کلن 23/06/99 1

 دکتر سهرابی ها كکروکویها و م لوکوكیاستاف صیروش های تشخ 30/06/99 2

 دکتر سهرابی , کشت گلوکیتیاسترپتوکوك های بتاهمول 06/07/99 3

و  کیتیاسترپتوکوك های همول صیروشهای تشخ 13/07/99 4

 کیتیرهمولیغ

 دکتر سهرابی

 دکتر سهرابی پنوموکوك, کشت خلط صیروشهای تشخ 20/07/99 5

 دکتر سهرابی اهایسرینا صیروشهای تشخ 27/07/99 6

 دکتر سهرابی ها )الکتوز مثبت ها( اسهیانتروباکتر صیروشهای تشخ 11/08/99 7

 دکتر سهرابی ها( یها )الکتوز منف اسهیانتروباکتر صیروشهای تشخ 18/08/99 8

 بیدکتر سهرا ییو گزارش نها جینتا یروشهای کشت مدفوع و بررس 25/08/99 9

 دکتر سهرابی وموناسیاس، پلزآئرومون وناسه،یبریو صیروشهای تشخ 02/09/99 10

 دکتر سهرابی کننده ریتخم ریغ یهای گرم منف لیباس صیروشهای تشخ 09/09/99 11

 دکتر سهرابی بوردتال ونال،ی, بروسال و لژلوسیهموف صیروشهای تشخ 16/09/99 12

 دکتر سهرابی ایستریو ل ومیکتربا نهیکر صیروشهای تشخ 23/09/99 13

 دکتر سهرابی ومیکوباکتریما صیتشخ روشهای 30/09/99 14

 دکتر سهرابی اهومیدیو کلستر هالوسیباس صیروشهای تشخ 07/10/99 15

 دکتر سهرابی هوازی یب هاییباکتر صیروشهای تشخ 14/10/99 16

 

 

 

 


