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 یکشنبه الی چهارشنبه ساعات حضور در دفتر:       تلفن داخلی دفتر:

 

باکتری ها و انتخاب  تشخیص آزمایشگاهیعفونی ,, کشت نمونه های گرم آزمایش میکروسکوپی نمونه های مختلف کلینیکی پس از رنگ آمیزیهدف کلی:

 آنتی بیوتیک های مناسب 
 

 د.نبه مهارت های زیر دست یافته باش دانشجویان دوره انتظار می رود در پایان ایناهداف اختصاصی:

 حیطه شناختی

 در نتایج آزمایشات.  Contaminationشناخت موارد -1

 حیطه مهارتی

 مشاهده نماید .از نمونه های تهیه شده از فارنکس,زخم,ادرار و مخاط الم گسترش تهیه نماید و پس از  رنگ آمیزی با روش گرم با میکروسکوپ -1

 توانایی کشت نمونه های بالینی ادرار, ترشحات زخم,ترشحات مخاط و مدفوع  .-2

 .با انتخاب آنتی بیوتیک های مناسب,آزمایش انتی بیوگرام را انجام دهد و نتایج ان را تفسیر کند -3
 

 استاد: چگونگی فعالیت

 حضور و غیاب , راهنمایی دانشجو در انجام آزمایشات,نظارت بر عملکرد درست و رعایت اصول ایمنی 

 

 شیوه تدریس: 

 ارائه مقدمات و مراحل انجام آزمایش بر اساس سخنرانی مبتنی بر دستور کار, و نمایش عملی مراحل انجام آزمایش

 وسایل کمک آموزشی: 

 ای کشت و دیگر ابزار آزمایشگاه میکروبشناسیمحیط هویدئوپروژکتور ,وایت برد,

 
 

 چگونگی فعالیت دانشجو:



 حضور به هنگام و مرتب در آزمایشگاه, مشارکت فعال در تمام مراحل انجام آزمایش و رعایت اصول ایمنی 

 

 ارئه کتبی  گزارش کار برای هر جلسه آزمایشگاه تکالیف دانشجو:

 نحوه ارزیابی دانشجو:

 آزمون کتبی و عملی در پایان ترم و ارائه گزارش کار 

 

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 نکات ایمنی در آزمایشگاه 1

 روش های نمونه برداری بالینی 2

 انواع محیط های کشت  و روش استریل کرن آن ها   3

 تهیه گسترش از نمونه ها و رنگ آمیزی گرم,گیمسا و رایت   4

 مشاهده میکروسکوپی گسترش های رنگ آمیزی شده بیماری های شایع   9

 کشت خطی نمونه های حلق,بینی و..... 6

 تشخیص باکتریولوژیکی نمونه های کشت داده شده  7

با روش  زیل نلسن آمیزی باسیل های اسید فاسترنگ  8  

 رنگ آمیزی اسپور با روش سبز ماالشیت 5

 رنگ آمیزی کپسول با  روش آنتونی  10

 تشخیص آزمایشگاهی استافیلوکوک ها  11

 تشخیص آزمایشگاهی استرپتوکوک ها  12

 تشخیص ازمایشگاهی باسیل های گرم منفی  13

 تشخیص آزایشگاهی باسیل های گرم منفی  14

 آزمایش آنتی بیوگرام 19

 تفسیر آزمایش آنتی بیوگرام 16

 مروری بر مطالب ارائه شده  17
 

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود.:منابع درسی

Forbes B.A., Sham D.F., Weissfeld  A.S. ,Baily & Scott’s Diagnostic  Microbiology ,Last edition; Mosby Elsevier 

 


