
  

  پزشكي دانشكده

  گروه ميكروب شناسي

  ترمي قالب نگارش طرح درس

  

  دانشجويان پزشكي :مخاطبان                 پزشكي  عملي ميكروب شناسي: عنوان درس 

هر روز  :ساعت پاسخگويي به سواالت فراگير             0.6 )يا سهم استاد از واحد:(تعدادواحد

  ساعات اداري

    1397-98سال تحصيلي  دوم نيمه :زمان ارائه درس

دكتر  دكتر مرادي و دكتر عبيري، دكتر مهاجري، دكتر اكيا، دكتر نعمانپور، دكتر قمري، :مدرس 

  الوندي

  فيزبولوژي :درس و پيش نياز

  

اصول كار در آزمايشگاه ميكروب شناسي و چگونگي شناسايي باكتري هاي آشنايي دانشجويان با  :هدف كلي درس 

  پزشكيمهم از نظر 

  

آشنايي با وسيله هاي آزمايشگاهي، اصول كار در آزمايشگاه، انواع محيط هاي كشت، ساخت  :هدف كلي جلسه اول

  )دكتر الوندي: ارائه دهنده( محيط كشت و روش كشت
  

  :اهداف ويژه جلسه اول

  آشنايي با اصول ايمني كار در آزمايشگاه ميكروب شناسي : 1-1

  آزمايشگاه ميكروب شناسي آشنايي با اصول كار در: 1-2

  آشنايي با دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه ميكروب شناسي: 1-3

  آشنايي با اصول كار با ميكروسكوپ نوري: 1-4

  آشنايي با انواع محيط هاي كشت از نظر ويژگي هاي فيزيكي: 1-5

  آشنايي با انواع محيط هاي كشت از نظر ويژگي هاي شيميايي: 1-6

  روش هاي كشتآشنايي با : 1-7

 )Streaking(آشنايي با مراحل كشت چهار منطقه اي : 1-8

  

  در پايان دانشجو قادر باشد

  فراگير اصول ايمني كار در آزمايشگاه ميكروب شناسي را به كار ببندد: 1-1

  فراگير اصول كار در آزمايشگاه ميكروب شناسي را بداند: 1-2

  ميكروب شناسي را بشناسد فراگير دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه: 1-3

  فراگير اصول كار با ميكروسكوپ نوري را بداند: 1-4

  فراگير انواع محيط هاي كشت از نظر ويژگي هاي فيزيكي را بداند: 1-5

  فراگير انواع محيط هاي كشت از نظر ويژگي هاي شيميايي را بداند: 1-6

  فراگير روش هاي كشت را بشناسد: 1-7

 را انجام دهد) Streaking(چهار منطقه اي  فراگير مراحل كشت: 1-8

  



  

و آشنايي با رنگ آميزي )gram(آشنايي با تهيه گسترش، انجام رنگ آميزي ساده و گرم  :دومهدف كلي جلسه 

  )دكتر اكيا : ارائه دهنده( كپسول

  

  :دوماهداف ويژه جلسه 

   آشنايي با اصول رنگ آميزي :2-1

  و مركبآشنايي با رنگ آميزي هاي ساده : 2-2

  آشنايي با مراحل تهيه گسترش: 2-3

  آشنايي با مراحل رنگ آميزي گرم: 2-4

  

  

  در پايان دانشجو قادر باشد

  رددفراگير با اصول رنگ آميزي باكتري ها آشنا مي گ: 2-1

  فراگير رنگ آميزي هاي ساده و مركب را بشناسد: 2-2

  فراگير مراحل تهيه گسترش را انجام دهد: 2-3

  مراحل رنگ آميزي گرم را انجام دهد فراگير: 2-4

  

  

  

و تشخيص بتاالكتاماز هاي  )آنتي بيوگرام(آشنايي با سنجش حساسيت آنتي بيوتيكي  :سومهدف كلي جلسه 

ESBL  وMBL )دكتر عبيري: ارائه دهنده( 

  

  :سوماهداف ويژه جلسه 

  آشنايي با ضرورت انجام آنتي بيوگرام: 3-1

  رد سازي مراحل آنتي بيوگرامآشنايي با ضرورت استاندا: 3-2

  ا روش هاي تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري هابآشنايي : 3-3

  آژشنايي با كاربرد هر يك از روش ها: 3-4

  آشنايي با مراحل انجام روش انتشار از ديسك: 3-5

  گزارش يافته ها با استفاده از جدول مرجع و تفسير آن هآشنايي با شيو: 3-6

  مكانيسم اثر بتاالكتام ها آشناايي با: 3-7

  آشنايي با روش هاي مقاومت به بتاالكتام ها: 3-8

  آشنايي با اهميت بتاالكتاماز ها، بتاالكتاماز هاي با دامنه گسترده و متالوبتاالكتاماز ها: 3-9

  آشنايي با روش هاي تشخيص بتاالكتاماز هاي با دامنه گسترده و متالوبتاالكتامازها: 3-10

  

  دانشجو قادر باشددر پايان 

  فراگير ضرورت انجام آنتي بيوگرام را بداند: 3-1

  فراگير ضرورت استاندارد سازي مراحل آنتي بيوگرام را بداند: 3-2

  فراگير روش هاي تعيين حساسيت آنتي بيوتيكي باكتري ها را بشناسد: 3-3

  فراگير كاربرد هر يك از روش ها را بداند: 3-4



  م روش انتشار از ديسك را انجام دهدفراگير مراحل انجا: 3-5

  فراگير شيوه گزارش يافته ها با استفاده از جدول مرجع را بداند و تفسير آن را انجام دهد: 3-6

  فراگير مكانيسم اثر بتاالكتام ها را بداند: 3-7

  فراگير روش هاي مقاومت به بتاالكتام ها را بداند: 3-8

  تاالكتاماز هاي با دامنه گسترده و متالوبتاالكتاماز ها را بشناسدفراگير اهميت بتاالكتاماز ها، ب: 3-9

  را انجام دهد فراگير روش هاي تشخيص بتاالكتاماز هاي با دامنه گسترده و متالوبتاالكتامازها: 3-10

  

  

  

  )خانم دكتر مرادي: ارائه دهنده(  استافيلوكوكاسه :آشنايي با كوكوس هاي گرم مثبت :چهارمهدف كلي جلسه 

  

  : چهارماهداف ويژه جلسه 

  آشنايي با اهميت جنس استافيلوكوكوس و گونه هاي مهم بيماريزاي آن: 4-1

  آشنايي با روش تعيين و شناسايي خانواده استافيلوكوكاسه و ميكروكوكاسه: 4-2

  سآشنايي با تست هاي مورد نياز براي شناسايي خانواده استافيلوكوكاسه و گونه هاي استافيلوكوكو: 4-3

آگار، مقاومت به باسيتراسين و  DNaseآشنايي با تست ها كاتاالز، كواگوالز، مانيتول سالت آگار، : 4-4

  فورازوليدون و نوبيوسين

  

  در پايان دانشجو قادر باشد

  فراگير اهميت جنس استافيلوكوكوس و گونه هاي مهم بيماريزاي آن را بشناسد: 4-1

  واده استافيلوكوكاسه و ميكروكوكاسه را بداندفراگير روش تعيين و شناسايي خان: 4-2

  فراگير تست هاي مورد نياز براي شناسايي خانواده استافيلوكوكاسه و گونه هاي استافيلوكوكوس را بداند: 4-3

آگار، مقاومت به باسيتراسين و فورازوليدون و  DNaseفراگير تست ها كاتاالز، كواگوالز، مانيتول سالت آگار، : 4-4

  ن را انجام دهدنوبيوسي

  

  

  )ارائه دهنده خانم دكتر مرادي(استرپتوكوكاسه : آشنايي با كوكوس هاي گرم مثبت :پنجمهدف كلي جلسه 

  : اهداف ويژه جلسه پنجم

  آشنايي با خانواده استرپتوكوكاسه و انتركوكاسه و جنس ها و گونه هاي مهم بيماريزاي آن: 5-1

  اي خانواده استرپتوكوكاسهآشنايي با روش هاي شناسايي جنس ه: 5-2

  آشنايي با انواع هموليز: 5-3

   NaCl 6.5%آشنايي با تست هاي باسيتراسين، اپتوچين، هموليز، بايل اسكولين آگار و مقاومت به : 5-4

  آشنايي با استفاده از كندل جار: 5-5

  آشنايي با مراحل تشخيص خانواده انتركوكاسه: 5-6

  

  :بوددر پايان دانشجو قادر خواهد  

  فراگير خانواده استرپتوكوكاسه و انتركوكاسه و جنس ها و گونه هاي مهم بيماريزاي آن را بشناسد: 5-1

  فراگير روش هاي شناسايي جنس هاي خانواده استرپتوكوكاسه را بداند: 5-2

  فراگير انواع هموليز را بداند : 5-3



  را انجام دهد NaCl 6.5%فراگير تست هاي باسيتراسين، اپتوچين، هموليز، بايل اسكولين آگار و مقاومت به : 5-4

  فراگير استفاده از كندل جار را بداند: 5-5

  فراگير مراحل تشخيص خانواده انتركوكاسه را بداند: 5-6

  

  

  )دكتر نعمانپور: ه دهندهارائ(آشنايي با تشخيص خانواده انتروباكترياسه : هدف كلي جلسه ششم

  

  :ششماهداف ويژه جلسه 

  آشنايي با جنس ها و گونه هاي مهم و بيماريزايي ايجاد شده توسط هر جنس يا گونه خانواده انتروباكترياسه: 6-1

  آشنايي با روش هاي شناسايي خانواده انتروباكترياسه: 6-2

  انتروباكترياسهآشنايي با محيط ها كشت انتخالي و افتراقي خانواده : 6-3

، سوربيتول مكانكي، ائوزين متيلن بلو، تريپل شوگر آيرون آگار، سيمون XLD ،SFآشنايي با محيط هاي : 6-4

  ، اليزين آيرون آگارMR-VP،  نيترات براث، فنيل آالنين دآميناز، اوره آز آگار،  SIMسيترات آگار، 

  آشنايي با مراحل تشخيص خانواده ويبريوناسه: 6-5

  آشنايي با تفسير تست هاي تشخيص خانواده انترباكترياسه و ويبريوناسه: 6-6

  آشنايي با تفسير واكنش هاي مختلف در هر يك محيط هاي كشت افتراقي خانواده انتروباكترياسه: 6-7

  

  

  در پايان دانشجو قادر باشد

ونه خانواده انتروباكترياسه را فراگير جنس ها و گونه هاي مهم و بيماريزايي ايجاد شده توسط هر جنس يا گ: 6-1

  بشناسد

  فراگير روش هاي شناسايي خانواده انتروباكترياسه را بداند: 6-2

  فراگير محيط ها كشت انتخالي و افتراقي خانواده انتروباكترياسه را بشناسد: 6-3

ار، سيمون ، سوربيتول مكانكي، ائوزين متيلن بلو، تريپل شوگر آيرون آگXLD ،SFفراگير محيط هاي : 6-4

  ، اليزين آيرون آگار را كشت دهدMR-VP،  نيترات براث، فنيل آالنين دآميناز، اوره آز آگار،  SIMسيترات آگار، 

  فراگير مراحل تشخيص خانواده ويبريوناسه را بداند: 6-5

  فراگير تفسير تست هاي تشخيص خانواده انترباكترياسه و ويبريوناسه را بداند: 6-6

  كنش هاي مختلف در هر يك محيط هاي كشت افتراقي خانواده انتروباكترياسه را تفسير كندفراگير وا: 6-7

  

  

  

  

. كلستريديومتها، باسيلوس ها، كورينه باكتريوم ها، مايكوباكتريوم ها و نايسرياسهآشنايي با  :هفتمهدف كلي جلسه 

  الم اسيد فاست، اسپور، نايسريا، آلبرت،كپسولتشخيص 

  

  )دكتر قمري: ارائه دهنده( :هفتماهداف ويژه جلسه 

  آشنايي با الم هاي رنگ آميزي شده باسيلوس ها و كلستريديوم هاست: 7-1

  آشنايي با اصول و روش رنگ آميزي اسپور و مشاهده آن زير ميكروسكوپ: 7-2

  آشنايي با اصول و روش رنگ آميزي آلبرت: 7-3



  ستآشنايي با اصول و روش انجام رنگ آميزي اسيد فا: 7-4

  آشنايي با مشاهده الم اسيد فاست و تفسير آن: 7-5

  

  

  

  در پايان دانشجو قادر باشد

  فراگير الم هاي رنگ آميزي شده باسيلوس ها و كلستريديوم را مطالعه كند و ساختار آنها را بشناسد: 7-1

  فراگير اصول و روش رنگ آميزي اسپور و مشاهده آن زير ميكروسكوپ بداند: 7-2

  ر با اصول و روش رنگ آميزي آلبرت آشنا شود و با ميكروسكوپ ببيندفراگي: 7-3

  فراگير اصول و روش انجام رنگ آميزي اسيد فاست بداند : 7-4

  فارگير الم اسيد فاست را مشاهده و تفسير كند: 7-5

  

كتر د: ارائه دهنده( آشنايي با روش هاي نمونه گيري در آزمايشگاه ميكروب شناسي :هشتمهدف كلي جلسه 

  )مهاجري

  

  :هشتماهداف ويژه جلسه 

  آشنايي با اصول و روش جمع آوري نمونه خون: 8-1

  آشنايي با اصول و روش جمع آوري نمونه ادرار: 8-2

  آشنايي با اصول و روش جمع آوري نمونه مدفوع: 8-3

  CSFآشنايي با اصول و روش جمع آوري نمونه : 8-4

  ي نمونه زخمآشنايي با اصول و روش نمونه بردار: 8-5

  آشنايي با اصول و روش نمونه برداري نمونه گلو: 8-6

  آشنايي با اصول و روش نمونه گيري گوش: 8-7

  

  در پايان دانشجو قادر باشد

  آشنايي با اصول و روش جمع آوري نمونه خون: 8-1

  آشنايي با اصول و روش جمع آوري نمونه ادرار: 8-2

  نمونه مدفوعآشنايي با اصول و روش جمع آوري : 8-3

  CSFآشنايي با اصول و روش جمع آوري نمونه : 8-4

  آشنايي با اصول و روش نمونه برداري نمونه زخم: 8-5

  آشنايي با اصول و روش نمونه برداري نمونه گلو: 8-6

  آشنايي با اصول و روش نمونه گيري گوش: 8-7

  

  

  الگ بوك تهيه شده توسط استادان :منابع

  

  كار عملي سخنراني و :روش تدريس

  

  

  



  

  

  :وسايل آموزشي 

  

  سنجش و ارزشيابي 

بر (سهم از نمره كل  روش        آزمون

  )حسب درصد

  ساعت  تاريخ 

      ///////////////////////////  ////////////////////////  

آزمون ميان 

  ترم 

-  -      

آزمون پايان 

  ترم

عملي 

  ايستگاهي

15 )75(      

حضور فعال در 

  كالس

      )25( 5  چك ليست

  

  :مقررات كالس و انتظارات از دانشجو

  حضور به موقع در آزمايشگاه

  رعايت اصول كار در آزمايشگاه ميكروب شناسي

  

  

  

  

  :دانشكده EDOنام و امضاي مسئول:                نام و امضاي مدير گروه:             نام و امضاي مدرس

  :تاريخ ارسال :                                   رسالتاريخ ا:                          تاريخ تحويل

  اميرهوشنگ الوندي :و امضا  تاييد مدير گروه   □خير  ����آيا طرح درس براي اولين بار تدوين شده   بله  

  

 

 

 



 

 ...............جدول زمانبندي درس

  :روز و ساعت جلسه 

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

1 6/12/1397  

  الي

8/12 

آشنايي با وسيله هاي آزمايشگاهي، اصول كار در 

آزمايشگاه، انواع محيط هاي كشت، ساخت محيط 

 كشت و روش هاي كشت باكتري 

 دكتر الوندي

2 13/12  

  15/12الي 

تهيه گسترش و انجام رنگ آميزي ساده و مركب، گرم 

 و كپسول

 دكتر اكيا

3 20/1/1398  

 22/1الي 

آنتي (باكتري ها  سنجش حساسيت آنتي بيوتيكي

 MBLو  ESBLو آزمايش هاي بتاالكتاماز، ) بيوگرام

 دكتر عبيري

4 26/1  

 28/1الي 

 دكتر مرادي تشخيص استافيلوكوكاسه، 

 دكتر مرادي استرپتوكوكاسه، انتروكوكاسه 4/4الي  2/2 5

6 9/2  

 11/2الي 

 دكتر نعمانپور انتروباكترياسه و ويبريوناسه 

الي  16/2 7

18/2 

 دكتر قمري م هاي اسپور، اسيدفاست، آلبرت، كپسول، نايسرياال

 دكتر مهاجري آشنايي با نمونه گيري  8

 


