
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 2 باکتری شناسی پزشکیآزمایشگاه عنوان درس : 
 هیآزمایشگا علوم پیوستهناکارشناسی  دوم دانشجویان ترم مخاطبان:

  واحد 2 واحد: تعداد

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

ل تحصیلی یمسال دوم سان هرهفتهشنبه  ایروزه 16لغایت  14و  12یت الغ 10 هایساعتزمان ارائه درس: 

1400-1399 

 2 دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی نصراله سهرابی دکتر مدرس:

 باکتری شناسی پزشکیهمزمان با  درس و پیش نیاز:

 

  :هدف کلی درس 

 خصوصیات قیطر از بیماریزا ایهتریباک هویت وتعیین کشت برداری، نمونه مختلف روشهای با دانشجو آشنایی

  .مختلف داروهای به باکتریها حساسیت تعیین و وسرولوژیکی بیوشیمیایی مرفولوژیکی،

 ساعت( 68-جلسه 34)هداف کلی جلسات : ا

 

 جلسه( 4) استریلیزاسیون وطریق تهیه کشت،طرز محیطهای انواع-1

 واژن خم،ز گلو، ترشحات نخاعی، یعام ،ادرار مدفوع، خون،)بالینی های نمونه آوری جمعطریقه  -2

 جلسه( 2) (وآندوسرویکس

 جلسه( 2) کشت ادرار -3

 جلسه( 2) ها لوکوكیاستاف صیروش های تشخ -4

 جلسه( 2) کیتیاسترپتوکوك های بتاهمول و تشخیص کشت گلو -5

 جلسه( 2) کیتیرهمولیو غ کیتیاسترپتوکوك های همول صیهای تشخروش -6

 جلسه( 2) پنوموکوك صیختش یهاروش و کشت خلط -7

 جلسه( 2) اهایسرینا صیتشخهای ترشحات دستگاه تناسلی و بررسی نمونه هایروش -8

 جلسه( 2) ییو گزارش نها جینتا یو بررس های کشت مدفوع روش -9

 جلسه( 2) ت ها()الکتوز مثب اسهیانتروباکتر صیهای تشخروشکشت مدفوع،  -10

 جلسه( 2) (ی)الکتوز منف اسهیانتروباکتر صیتشخهای روشکشت مدفوع،  -11

 جلسه( 2) نندهک ریتخم ریغ یهای گرم منف لیباس صیهای تشخروش، کشت زخم -12

 جلسه( 1) کشت مایع نخاع -13



 جلسه( 1) اهومیکوباکتریما -14

 جلسه( 2) بررسی المهای گرم مثبت -15

 جلسه( 2) بررسی المهای گرم منفی -16

-Kirby  استاندارد روشهای طبق نتایج خواندن وچگونگی یهاباکتر حساسیت یینعت لفمخت روشهای -17

bauer وMIC-MBC (2 )جلسه 

 

 استریلیزاسیون وطریق تهیه کشت،طرز محیطهای انواع :چهارمتا  اول اتکلی جلسهدف 

 
 :ه اولجلساهداف ویژه 

 

 دانشجو باید قادر باشد: در پایان این جلسات

 شناسی را توضیح دهد. یط های کشت باکتریحد ماصول و کاربر -1-1

 محیط های کشت جامد و مایع را بسازد. -2-1

 

 سه دوم:جلاهداف ویژه 
 دانشجو باید قادر باشد: در پایان این جلسات

 ط های کشت افتراقی باکتری شناسی را توضیح دهد.اصول و کاربرد محی -1-2

 .ازدسبت محیط های کشت افتراقی را در لوله یا پلی -2-2

 

 سه سوم:جلاهداف ویژه 
 دانشجو باید قادر باشد: در پایان این جلسات

 را توضیح دهد. روش های ضد عفونی و استریلیزاسیون -1-3

 

 سه چهارم:جلاهداف ویژه 
 دانشجو باید قادر باشد: در پایان این جلسات

 روش کار با دستگاه اتوکالو را بداند. -1-4

 ا بداند.رور روش کار با دستگاه ف -2-4

 

 ترشحات اعی،نخ مایع ادرار، مدفوع، خون،)بالینی های نمونه آوری جمعطریقه  :ات پنجم و ششمجلس هدف کلی

 (وآندوسرویکس واژن زخم، گلو،

 :سه پنجمجلاهداف ویژه 
 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 انجام دهد. ندموخته و بتوارا آ ررادا و مدفوع خون، بالینی های نمونهنحوه صحیح جمع آوری  -1-5

 :سه ششمجلاهداف ویژه 



 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را آموخته و بتواند وآندوسرویکس نواژ زخم، گلو، ترشحات ،نخاع مایعهای نمونهنحوه صحیح جمع آوری  -1-6

 انجام دهد.

 کشت ادرارهفتم و هشتم:  هدف کلی جلسه

 :تمفه هسجلاهداف ویژه 
 جلسه دانشجو باید قادر باشد:در پایان این 

 دهد.  حیمناسب جهت کشت ادرار توض هایطیمح  -1-7

 دهد. حیادرار را توض های( در نمونههایکانت )شمارش باکتر یکلن هایروش -2-7

 دهد. حیرا توض یعامل عفونت ادرار هایگونه تیهو نییتع هایروش -3-7

 :سه هشتمجلاهداف ویژه 
 نشجو باید قادر باشد:ان این جلسه داپای در

 کند. نییتع یانتخاب هایکیوتیجدا شده را مقابل آنتی ب یباکتری ها تیحساس زانیم -1-8

 

 ها  لوکوكیاستاف صیروش های تشخ :و دهم منههدف کلی جلسه 

 :منهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 دهد. انیب لوژی کلنی راجداشده و مورفونی لک هلزویا جینتا -1-9

 هد.دآگار کشت  DNase و آگارسالت  تولیمان ،آگار تینوترن هایطیرا در مح لوککیاستاف -2-9

 .دهدکاتاالز را انجام  شیآزما -3-9

 دهد.کوآگوالز روی الم را انجام  شیآزما -4-9

 .دهدم انجا راای لهکوآگوالز لو شیآزما -5-9

 :سه دهمجل یژهاهداف و
 ن این جلسه دانشجو باید قادر باشد:در پایا

 کند. ریتفس و  دهاهرا مش لوککیاستافهای شیکشت آزما جینتا -1-10

 دهد. گرم انجام زییآم رنگ وتهیه   گستره داده انجامکه  لوککیاستاف لهزویاز ا -2-10

 کند. میسترو دهاهمش کروسکپیم ریرا ز لوککیاستاف شیمورفولوژی و آرا -3-10

 ند.کتعیین انجام شده  هایشیآزما جنتای به جهتو با و جدول روی از جهول را م سوش نهگو -4-10



 کند. یو جمع بند سهیمقاهم  را با یمنف کوآگوالز مثبت و هایکلوکاستافی بهمربوط  جینتا -5-10

 کیتیولاسترپتوکوك های بتاهم و تشخیص کشت گلو :ات یازدهم و دوازدهمهدف کلی جلس

 :میازدهه اهداف ویژه جلس

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 .ردینمونه بگ حصحی روش به خود کارهم از نمونه حلق -1-11

 گرم انجام دهد. زییو رنگ آم هتهی گسترش خود کارهم از نمونه حلق -2-11

 کند. یابیشده را ارز زییگستره رنگ آم -3-11

 .دینماآگار خوندارکشت  طیمح نمونه گلو را در -4-11

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 کاتاالز را انجام دهد. شیآزما -1-12

 کند. یررسبآگار خوندار  طیمح یرو کیتولیهمبتا هاییکلن یکروسکوپیوم یماکروسکوپ هاییژگیو -2-12

مقاومت به  نیتراس یبه باس تیتست حساسآگار خوندار  طیمح یرو کیتولیهم بتا هاییکلن انیدرم -3-12

 .را انجام دهد SXTدیسک 

  کیتیرهمولیو غ کیتیاسترپتوکوك های همول صیهای تشخروش :مدهچهار ات سیزدهم وهدف کلی جلس

  :مسیزدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 شت دهد.ک نیاسکول لیبا طیدرصد و مح NaCl 6 طیمحآگار خوندار،  هایطیمحسوش استرپتوکک را در -1-13

  :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 کاتاالز را انجام دهد. شیآزما -1-14

 را انجام دهد.CAMP  شیآزما -2-14

 د.نف کهای مختلف آلفا، بتا و گاما را ببیند و تعریهمولیز -3-14

 پنوموکوك,  صیهای تشخروش و کشت خلط پانزدهم و شانزدهم:ات هدف کلی جلس

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 



 قادر باشد: دیجلسه دانشجو با نیا انیدر پا

 دهد. حیرا توض کیآسپت طیگرفتن نمونه خلط در شرا کتکنی و هاروش -1-15

 کند. انینمونه خلط مناسب را ب هاییژگیو -2-15

 کند. انیقال نمونه خلط را بو انت ینگهدار حوهن -3-15

 نمونه خلط را با روش مناسب آماده کند. -4-15

 .دیآگار خوندارکشت نما طینمونه گلو را در مح -5-15

 شانزدهم:اهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد: دیجلسه دانشجو با نیا انیدر پا

 کاتاالز را انجام دهد. شیآزما -1-16

 آگار خوندار انجام دهد. طیرا در مح نیاپتوچ سکیبه د تیاسحس شیآزما -2-16

 اهایسریان صیتشخهای ترشحات دستگاه تناسلی و نمونهبررسی  هایروش :هفدهم و هیجدهم اتهدف کلی جلس

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 هد.ند و توضیح دای نایسریا را بدازاریهای بیمهای تشخیص آزمایشگاهی گونهروش -1-17

 هیجدهم:اهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد: دیجلسه دانشجو با نیا انیدر پا

 میترسو اهده مش تدر الم آماده شده از کش را ایسرینا شیآراگرم و  زییآم مورفولوژی ، واکنش در رنگ -1-18

 .کند

 یینها و گزارش جینتا یرسرو ب های کشت مدفوع روش : ات نوزدهم و بیستمهدف کلی جلس

  :نوزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 کند. انینمونه مدفوع را ب یبررس تیاهم -1-19

 کند انینمونه مدفوع را ب یکروسکپیو م یماکروسکپ یبررس جهینت -2-19

 د.ربب مدفوع را نام هایکشت مناسب جهت کشت نمونه هایطیمح -3-19

 را نام ببرد هاطیمح نیکننده ا ین گر و معرف و انتخابمواد نشا -4-19

 ت دهد. کش افتراقی و یکننده و انتخاب تیتقو طیمح ینمونه مجهول را رو -5-19



  :مبیستاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 ند.ک انیب هاطیمح نیرا در ا یو منف تمثبو الکتوز  یگرم منف هاییباکتر یکلن یژگیو -1-20

 را نام ببرد. یمورد استفاده در گالر هایمعرف -2-20

 کند. انیرا ب ییایمیوشیب هایتست جینتا رینحوه تفس -3-20

 ا(هوز مثبت )الکت اسهیانتروباکتر صیهای تشخروشکشت مدفوع،  :بیست و یکم و بیست و دوم اتهدف کلی جلس

 :یکم ت وسبی اهداف ویژه جلسه

 این جلسه دانشجو باید قادر باشد: در پایان

 آگار SS وآگار  تیسولف سموتیب ، EMB  ،کانکی مکهای حیطرا در م سهاانتروباکتری ولجهسوش م -1-21

 کشت دهد.

 های کشت شده را تفسیر کند.های رشد کرده روی محیطنتایج ایزوله -2-21

 .کند مترسی و دهاهاز کشت مش هشد را در الم آماده یگرم منف لیباس -3-21

 (ره آگارو او تراتیس مونیس ،MR/VP ،SIM ، TSIافتراقی ) ایهطیرا در مح سهایانتروباکتر سوش -4-21

 کشت دهد.

 :بیست و دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را تفسیر کند. راقیاقت ایهطیمح ا درر سهایکشت سوش انتروباکتر جینتا  -1-22

 هویت کند. نتعییاستاندارد  جدول کمک بهرا  سهایسوش انتروباکتر -2-22

  (یکتوز منف)ال اسهیانتروباکتر صیهای تشخروشکشت مدفوع،  :بیست و سوم و بیست و چهارم اتهدف کلی جلس

 :بیست و سوماهداف ویژه 

 باشد:در پایان این جلسه دانشجو باید قادر 

آگار  SSگار و آ تیسولف سموتی، ب EMBمک کانکی،   هایطیرا در مح هاسیجهول انتروباکترسوش م -1-23

 کشت دهد.

 کند. ریکشت شده را تفس هایطیمح یرشد کرده رو هایزولهیا جینتا -2-23

 کند. میرا در الم آماده شده از کشت مشاهده و ترس یگرم منف لیباس -3-23

 و اوره آگار( راتتیس مونی، سMR/VP ،SIM  ،TSIافتراقی ) هایطیمحرا در  اسهیوباکترسوش انتر -4-23



 دهد. کشت

 :بیست و چهارماهداف ویژه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 کند. ریاقتراقی را تفس یهاطیرا در مح اسهیکشت سوش انتروباکتر جینتا  -1-24

 .کند تیهو نییارد تعه کمک جدول استاندرا ب اسهیسوش انتروباکتر -2-24

 ریغ یهای گرم منف لیباس صیهای تشخروش، کشت زخم  و پنجم و بیست و ششم: ات بیستهدف کلی جلس

  نندهک ریتخم

 :بیست و پنجماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 کند. انیرا ب زخمنمونه  یبررس تیاهم -1-25

 کند انیرا ب زخمونه نم یکروسکپیو م یکپماکروس یبررس جهیتن -2-25

 را نام ببرد. زخم هایکشت مناسب جهت کشت نمونه هایطیمح -3-25

 هد. دکشت  افتراقی و یکننده و انتخاب تیتقو طیمح ینمونه مجهول را رو -4-25

 :بیست و ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 کشت دهد. ارمولر هینتون آگار و ستریمید آگانکی،  مک ک هایطیا در محسوش مجهول ر -1-26

 کند. ریکشت شده را تفس هایطیمح یرشد کرده رو هایزولهیا جینتا -2-26

 کند. میرا در الم آماده شده از کشت مشاهده و ترس یگرم منف لیباس -3-26

 تست اکسیداز را انجام دهد. -4-26

 کشت دهد. OFو  تراتیس ونمی، سTSIافتراقی  یهاطیسوش را در مح -5-26

 کند. ریفستاقتراقی را  هایطیکننده را در مح ریتخم ریغ یگرم منف لیکشت سوش باس جینتا  -6-26

 کند. تیهو نییکننده را به کمک جدول استاندارد تع ریتخم ریغ یگرم منف لیسوش باس -7-26

 کشت مایع نخاع :بیست و هفتم هدف کلی جلسه

 :و هفتمبیست اف ویژه جلسه اهد

 :در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد

 را بشناسد. محیط های مناسب جهت کشت مایع نخاع -1-27



 هد.حوه صحیح جمع آوری نمونه، وسایل کشت و طرز انجام کشت مایع نخاع را شرح داده و انجام دن -2-27

 و رنگ آمیزی کند.مستقیم تهیه کرده یع نخاع الم از نمونه ما -3-16

 ایع نخاع را با استفاده از تست های تکمیلی گزارش کند.نتایج کشت م -4-16

 اهومیکوباکتریما :بیست و هشتم اتهدف کلی جلس

 :تمشبیست و هاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد

 .دهد حیبداند و توض را مایکوباکتریوم هایگونه یشگاهیآزما صیتشخ هایروش -1-28

 هد.ا انجام در دیمقاوم اس لیباس ینمونه خلط به منظور جدا ساز یو رفع آلودگ یساز یخنث کیتکن -2-28

 انیب عهیز ضاارا در الم آماده شده  ومیکوباکتریما شیفاست و آرا دیاس زییمورفولوژی، واکنش در رنگ آم -3-28

 کند.

 نجام دهد.را ا دفاستیاس زییمشده از خلط رنگ آ کسیالم ف یرو -4-28

 کند. ریتفس خلط را مشاهده و یاختصاص یزیرنگ ام جینتا -5-28

 بررسی المهای گرم مثبت  :بیست و نهم وسی ام ات هدف کلی جلس

 :جلسه بیست و نهماهداف ویژه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 دهد. حیتوض بداند ویکروسکوپی از نظر الم های ما رمختلف گرم مثبت  هایگونه صیتشخ هایروش -1-29

 :جلسه سی اماهداف ویژه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

ده از را در الم آماده ش مختلف گرم مثبت یهاگونه شیگرم و آرا زییمورفولوژی ، واکنش در رنگ آم -1-30

 کند. میکشت مشاهده  وترس

 نفیی گرم مبررسی المها :ی دومات سی ویکم و سجلسهدف کلی 

 :سی ویکم جلسهاهداف ویژه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 دهد. حیضبداند و تواز نظر الم های میکروسکوپی را مختلف گرم منفی  هایگونه صیتشخ هایروش -1-31

 :جلسه سی ودوماهداف ویژه 

 ید قادر باشد:در پایان این جلسه دانشجو با

را در الم آماده شده از  مختلف گرم منفی هایگونه شیگرم و آرا زیینش در رنگ آممورفولوژی ، واک -1-32



 کند. میکشت مشاهده  وترس

 نتایج خواندن وچگونگی باکتریها حساسیت تعیین مختلف روشهای :سی وسوم و سی و چهارمهدف کلی جلسه 

  MIC-MBCو Kirby-bauer  استاندارد روشهای طبق

 :ومجلسه سی و سف ویژه اهدا

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 .وش های مختلف تعیین حساسیت باکتری به آنتی بیوتیک ها و تفسیر و کاربرد آن ها را بداندر -1-33

 .ح دهدرا توضیKirby-bauer  به روشروش انجام تست انتشار در آگار )دیسک دیفیوژن(  - 2-33

 :ارمسی و چههداف ویژه ا

 جلسه دانشجو باید قادر باشد:در پایان این 

 را شرح داده و انجام دهد. MBCو  MICروش  -1-34

 و توضیح دهد. را بداند  MBCو  MIC گزارش نتایج تستهای  روشو کاربرد تفسیر،  -2-34

 

 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 وایت برد ، کامپیوتر ،  پاورپوینت، های اسالید وسایل آموزشی :
  

 سنجش و ارزشیابی 
 

 تساع تاریخ  درصد( سهم از نمره کل)بر حسب روش       آزمون

  هر جلسه 10 کتبی کوئیز

 10-12شنبه  MCQ 30 24/08/99کتبی  ترم آزمون میان 
 30/10-30/12شنبه  MCQ 60 05/11/99کتبی  آزمون پایان ترم

ارزشیابی  حضور فعال در کالس

 استاد

  هر جلسه 10

 

 از .باشند هداشت رحضو درس درکالس اداست از قبل موظفند دانشجویان مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 البطم 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 دانشجویان به شفاهی طور به آینده جلسه

  .شود

 
 
 



 

          نصراله سهرابی دکترنام و امضای مدرس:  

            

     دکتر نصراله سهرابیضای مدیر گروه: نام و ام

 

              

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول
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 2 یباکتری شناسی پزشکآزمایشگاه جدول زمانبندی 

 

 مدرس موضوع هر جلسه  تاریخ جلسه

 

4-1 

 

22/06/99 

29/06/99 

 دکتر سهرابی  جلسه( 4)استریلیزاسیون وطریق تهیه کشت،طرز محیطهای انواع

 

6-5 

 مایع ادرار، مدفوع، خون،)بالینی ایه نهنمو آوری جمعطریقه  05/07/99

 جلسه( 2) (سوآندوسرویک واژن زخم، گلو، ترشحات نخاعی،

 سهرابیدکتر 

 

 دکتر سهرابی جلسه( 2) کشت ادرار 12/07/99 8-7

 دکتر سهرابی جلسه( 2) ها لوکوكیاستاف صیروش های تشخ 19/07/99 10-9

 2) کیتیتاهمولای باسترپتوکوك ه و تشخیص کشت گلو 03/08/99 12-11

 جلسه(

 دکتر سهرابی

 دکتر سهرابی جلسه( 2) نوموکوكپ صیهای تشخروش و کشت خلط 10/08/99 14-13

 صیتشخهای ترشحات دستگاه تناسلی و بررسی نمونه هایروش 17/08/99 16-15

 جلسه( 2) اهایسرینا

 دکتر سهرابی

 2) ییرش نهاگزا و جینتا یو بررس های کشت مدفوع روش 24/08/99 18-17

 جلسه(

 دکتر سهرابی

توز مثبت )الک اسهیتروباکتران صیهای تشخروشکشت مدفوع،  01/09/99 20-19

 جلسه( 2) ها(

 دکتر سهرابی

 (ی)الکتوز منف اسهیانتروباکتر صیهای تشخروشکشت مدفوع،  08/09/99 22-21

 جلسه( 2)

 دکتر سهرابی

 ریغ یهای گرم منف لیسبا صیهای تشخروش، کشت زخم 15/09/99 24-23

 جلسه( 2) نندهک ریتخم

 دکتر سهرابی

 ریغ یهای گرم منف لیباس صیهای تشخروش، زخم کشت 22/09/99 26-25

 جلسه( 2) نندهک ریتخم

 دکتر سهرابی

 دکتر سهرابی جلسه( 1) کشت مایع نخاع 29/09/99 27

 دکتر سهرابی جلسه( 1) اهومیکوباکتریما 06/10/99 28

 دکتر سهرابی جلسه( 2) بررسی المهای گرم مثبت 13/10/99 30-29

 دکتر سهرابی جلسه( 2) المهای گرم منفیبررسی  20/10/99 32-31

 خواندن وچگونگی باکتریها حساسیت تعیین مختلف روشهای 27/10/99 34-33

 MIC-MBCو Kirby-bauer  استاندارد روشهای طبق نتایج

 جلسه( 2)

 دکتر سهرابی

 

 


