
 

پسؼکی  داًؽکذُ

 گرٍُ هیکرٍة ؼٌبظی

ترهی  قبلت ًگبرغ طرح درض

 

 داًؽجَیبى پسؼکی :هخبطجبى                 پسؼکی  ػولی هیکرٍة ؼٌبظی: ػٌَاى درض 

ّر رٍز  :ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر             0.6 (یب ظْن اظتبد از ٍاحذ:)تؼذادٍاحذ

 ظبػبت اداری

   1398-99ظبل تحصیلی  دٍم ًیوِ :زهبى ارائِ درض

دکتر  دکتر هرادی ٍ دکتر ػجیری، دکتر هْبجری، دکتر اکیب، دکتر ًؼوبًپَر، دکتر قوری، :هذرض 

 الًَذی

 فیسثَلَشی :درض ٍ پیػ ًیبز

 

اصَل کبر در آزهبیؽگبُ هیکرٍة ؼٌبظی ٍ چگًَگی ؼٌبظبیی ثبکتری ّبی آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب  :ّذف کلی درض 

 پسؼکیهْن از ًظر 

 

آؼٌبیی ثب ٍظیلِ ّبی آزهبیؽگبّی، اصَل کبر در آزهبیؽگبُ، اًَاع هحیط ّبی کؽت، ظبخت  :ّذف کلی جلعِ اٍل

 (دکتر الًَذی: ارائِ دٌّذُ) هحیط کؽت ٍ رٍغ کؽت
 

: اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل

آؼٌبیی ثب اصَل ایوٌی کبر در آزهبیؽگبُ هیکرٍة ؼٌبظی  : 1-1

آزهبیؽگبُ هیکرٍة ؼٌبظی  آؼٌبیی ثب اصَل کبر در: 1-2

آؼٌبیی ثب دظتگبُ ّبی هَجَد در آزهبیؽگبُ هیکرٍة ؼٌبظی : 1-3

آؼٌبیی ثب اصَل کبر ثب هیکرٍظکَح ًَری : 1-4

آؼٌبیی ثب اًَاع هحیط ّبی کؽت از ًظر ٍیصگی ّبی فیسیکی : 1-5

آؼٌبیی ثب اًَاع هحیط ّبی کؽت از ًظر ٍیصگی ّبی ؼیویبیی : 1-6

رٍغ ّبی کؽت آؼٌبیی ثب : 1-7

 (Streaking)آؼٌبیی ثب هراحل کؽت چْبر هٌطقِ ای : 1-8

 

در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ 

فراگیر اصَل ایوٌی کبر در آزهبیؽگبُ هیکرٍة ؼٌبظی را ثِ کبر ثجٌذد : 1-1

فراگیر اصَل کبر در آزهبیؽگبُ هیکرٍة ؼٌبظی را ثذاًذ : 1-2

هیکرٍة ؼٌبظی را ثؽٌبظذ  فراگیر دظتگبُ ّبی هَجَد در آزهبیؽگبُ: 1-3

فراگیر اصَل کبر ثب هیکرٍظکَح ًَری را ثذاًذ : 1-4

فراگیر اًَاع هحیط ّبی کؽت از ًظر ٍیصگی ّبی فیسیکی را ثذاًذ : 1-5

فراگیر اًَاع هحیط ّبی کؽت از ًظر ٍیصگی ّبی ؼیویبیی را ثذاًذ : 1-6

فراگیر رٍغ ّبی کؽت را ثؽٌبظذ : 1-7

 را اًجبم دّذ( Streaking)چْبر هٌطقِ ای  فراگیر هراحل کؽت: 1-8

 



 

ٍ آؼٌبیی ثب رًگ آهیسی (gram)آؼٌبیی ثب تْیِ گعترغ، اًجبم رًگ آهیسی ظبدُ ٍ گرم  :دٍمّذف کلی جلعِ 

 (دکتر اکیب : ارائِ دٌّذُ) کپعَل

 

 :دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

  آؼٌبیی ثب اصَل رًگ آهیسی :2-1

ٍ هرکت آؼٌبیی ثب رًگ آهیسی ّبی ظبدُ : 2-2

آؼٌبیی ثب هراحل تْیِ گعترغ : 2-3

آؼٌبیی ثب هراحل رًگ آهیسی گرم : 2-4

 

 

در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ 

ردد فراگیر ثب اصَل رًگ آهیسی ثبکتری ّب آؼٌب هی گ: 2-1

فراگیر رًگ آهیسی ّبی ظبدُ ٍ هرکت را ثؽٌبظذ : 2-2

فراگیر هراحل تْیِ گعترغ را اًجبم دّذ : 2-3

هراحل رًگ آهیسی گرم را اًجبم دّذ  فراگیر: 2-4

 

 

 

ٍ تؽخیص ثتبالکتبهبز ّبی  (آًتی ثیَگرام)آؼٌبیی ثب ظٌجػ حعبظیت آًتی ثیَتیکی  :ظَمّذف کلی جلعِ 

ESBL  ٍMBL (ُدکتر ػجیری: ارائِ دٌّذ) 

 

 :ظَماّذاف ٍیصُ جلعِ 

آؼٌبیی ثب ضرٍرت اًجبم آًتی ثیَگرام : 3-1

رد ظبزی هراحل آًتی ثیَگرام آؼٌبیی ثب ضرٍرت اظتبًذا: 3-2

ا رٍغ ّبی تؼییي حعبظیت آًتی ثیَتیکی ثبکتری ّب ةآؼٌبیی : 3-3

آشؼٌبیی ثب کبرثرد ّر یک از رٍغ ّب : 3-4

آؼٌبیی ثب هراحل اًجبم رٍغ اًتؽبر از دیعک : 3-5

گسارغ یبفتِ ّب ثب اظتفبدُ از جذٍل هرجغ ٍ تفعیر آى  ُآؼٌبیی ثب ؼیَ: 3-6

هکبًیعن اثر ثتبالکتبم ّب  آؼٌبایی ثب: 3-7

آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی هقبٍهت ثِ ثتبالکتبم ّب : 3-8

آؼٌبیی ثب اّویت ثتبالکتبهبز ّب، ثتبالکتبهبز ّبی ثب داهٌِ گعتردُ ٍ هتبلَثتبالکتبهبز ّب : 3-9

آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی تؽخیص ثتبالکتبهبز ّبی ثب داهٌِ گعتردُ ٍ هتبلَثتبالکتبهبزّب : 3-10

 

داًؽجَ قبدر ثبؼذ در پبیبى 

فراگیر ضرٍرت اًجبم آًتی ثیَگرام را ثذاًذ : 3-1

فراگیر ضرٍرت اظتبًذارد ظبزی هراحل آًتی ثیَگرام را ثذاًذ : 3-2

فراگیر رٍغ ّبی تؼییي حعبظیت آًتی ثیَتیکی ثبکتری ّب را ثؽٌبظذ : 3-3

فراگیر کبرثرد ّر یک از رٍغ ّب را ثذاًذ : 3-4



م رٍغ اًتؽبر از دیعک را اًجبم دّذ فراگیر هراحل اًجب: 3-5

فراگیر ؼیَُ گسارغ یبفتِ ّب ثب اظتفبدُ از جذٍل هرجغ را ثذاًذ ٍ تفعیر آى را اًجبم دّذ : 3-6

فراگیر هکبًیعن اثر ثتبالکتبم ّب را ثذاًذ : 3-7

فراگیر رٍغ ّبی هقبٍهت ثِ ثتبالکتبم ّب را ثذاًذ : 3-8

تبالکتبهبز ّبی ثب داهٌِ گعتردُ ٍ هتبلَثتبالکتبهبز ّب را ثؽٌبظذ فراگیر اّویت ثتبالکتبهبز ّب، ة: 3-9

را انجام دهد  فراگیر رٍغ ّبی تؽخیص ثتبالکتبهبز ّبی ثب داهٌِ گعتردُ ٍ هتبلَثتبالکتبهبزّب: 3-10

 

 

 

 (خبًن دکتر هرادی: ارائِ دٌّذُ)  اظتبفیلَکَکبظِ :آؼٌبیی ثب کَکَض ّبی گرم هثجت :چْبرمّذف کلی جلعِ 

 

 : چْبرماّذاف ٍیصُ جلعِ 

آؼٌبیی ثب اّویت جٌط اظتبفیلَکَکَض ٍ گًَِ ّبی هْن ثیوبریسای آى : 4-1

آؼٌبیی ثب رٍغ تؼییي ٍ ؼٌبظبیی خبًَادُ اظتبفیلَکَکبظِ ٍ هیکرٍکَکبظِ : 4-2

ض آؼٌبیی ثب تعت ّبی هَرد ًیبز ثرای ؼٌبظبیی خبًَادُ اظتبفیلَکَکبظِ ٍ گًَِ ّبی اظتبفیلَکَکَ: 4-3

آگبر، هقبٍهت ثِ ثبظیتراظیي ٍ  DNaseآؼٌبیی ثب تعت ّب کبتبالز، کَاگَالز، هبًیتَل ظبلت آگبر، : 4-4

فَرازٍلیذٍى ٍ ًَثیَظیي 

 

در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ 

فراگیر اّویت جٌط اظتبفیلَکَکَض ٍ گًَِ ّبی هْن ثیوبریسای آى را ثؽٌبظذ : 4-1

ٍادُ اظتبفیلَکَکبظِ ٍ هیکرٍکَکبظِ را ثذاًذ فراگیر رٍغ تؼییي ٍ ؼٌبظبیی خبى: 4-2

فراگیر تعت ّبی هَرد ًیبز ثرای ؼٌبظبیی خبًَادُ اظتبفیلَکَکبظِ ٍ گًَِ ّبی اظتبفیلَکَکَض را ثذاًذ : 4-3

آگبر، هقبٍهت ثِ ثبظیتراظیي ٍ فَرازٍلیذٍى ٍ  DNaseفراگیر تعت ّب کبتبالز، کَاگَالز، هبًیتَل ظبلت آگبر، : 4-4

ى را اًجبم دّذ ًَثیَظی

 

 

( ارائِ دٌّذُ خبًن دکتر هرادی)اظترپتَکَکبظِ : آؼٌبیی ثب کَکَض ّبی گرم هثجت :پٌجنّذف کلی جلعِ 

:  اّذاف ٍیصُ جلعِ پٌجن

آؼٌبیی ثب خبًَادُ اظترپتَکَکبظِ ٍ اًترکَکبظِ ٍ جٌط ّب ٍ گًَِ ّبی هْن ثیوبریسای آى : 5-1

ای خبًَادُ اظترپتَکَکبظِ آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی ؼٌبظبیی جٌط ُ: 5-2

آؼٌبیی ثب اًَاع ّوَلیس : 5-3

  NaCl 6.5%آؼٌبیی ثب تعت ّبی ثبظیتراظیي، اپتَچیي، ّوَلیس، ثبیل اظکَلیي آگبر ٍ هقبٍهت ثِ : 5-4

آؼٌبیی ثب اظتفبدُ از کٌذل جبر : 5-5

آؼٌبیی ثب هراحل تؽخیص خبًَادُ اًترکَکبظِ : 5-6

 

: ثَددر پبیبى داًؽجَ قبدر خَاّذ  

فراگیر خبًَادُ اظترپتَکَکبظِ ٍ اًترکَکبظِ ٍ جٌط ّب ٍ گًَِ ّبی هْن ثیوبریسای آى را ثؽٌبظذ : 5-1

فراگیر رٍغ ّبی ؼٌبظبیی جٌط ّبی خبًَادُ اظترپتَکَکبظِ را ثذاًذ : 5-2

فراگیر اًَاع ّوَلیس را ثذاًذ  : 5-3



را اًجبم دّذ  NaCl 6.5%فراگیر تعت ّبی ثبظیتراظیي، اپتَچیي، ّوَلیس، ثبیل اظکَلیي آگبر ٍ هقبٍهت ثِ : 5-4

فراگیر اظتفبدُ از کٌذل جبر را ثذاًذ : 5-5

 فراگیر هراحل تؽخیص خبًَادُ اًترکَکبظِ را ثذاًذ: 5-6

 

 

 (دکتر ًؼوبًپَر: ُ دٌّذُارائ)آؼٌبیی ثب تؽخیص خبًَادُ اًترٍثبکتریبظِ : ّذف کلی جلعِ ؼؽن

 

 :ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ 

آؼٌبیی ثب جٌط ّب ٍ گًَِ ّبی هْن ٍ ثیوبریسایی ایجبد ؼذُ تَظط ّر جٌط یب گًَِ خبًَادُ اًترٍثبکتریبظِ : 6-1

آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی ؼٌبظبیی خبًَادُ اًترٍثبکتریبظِ : 6-2

اًترٍثبکتریبظِ آؼٌبیی ثب هحیط ّب کؽت اًتخبلی ٍ افتراقی خبًَادُ : 6-3

، ظَرثیتَل هکبًکی، ائَزیي هتیلي ثلَ، تریپل ؼَگر آیرٍى آگبر، ظیوَى XLD ،SFآؼٌبیی ثب هحیط ّبی : 6-4

، الیسیي آیرٍى آگبر MR-VP،  ًیترات ثراث، فٌیل آالًیي دآهیٌبز، اٍرُ آز آگبر،  SIMظیترات آگبر، 

آؼٌبیی ثب هراحل تؽخیص خبًَادُ ٍیجریًَبظِ : 6-5

آؼٌبیی ثب تفعیر تعت ّبی تؽخیص خبًَادُ اًترثبکتریبظِ ٍ ٍیجریًَبظِ : 6-6

 آؼٌبیی ثب تفعیر ٍاکٌػ ّبی هختلف در ّر یک هحیط ّبی کؽت افتراقی خبًَادُ اًترٍثبکتریبظِ: 6-7

 

 

در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ 

ًٍِ خبًَادُ اًترٍثبکتریبظِ را فراگیر جٌط ّب ٍ گًَِ ّبی هْن ٍ ثیوبریسایی ایجبد ؼذُ تَظط ّر جٌط یب گ: 6-1

ثؽٌبظذ 

فراگیر رٍغ ّبی ؼٌبظبیی خبًَادُ اًترٍثبکتریبظِ را ثذاًذ : 6-2

فراگیر هحیط ّب کؽت اًتخبلی ٍ افتراقی خبًَادُ اًترٍثبکتریبظِ را ثؽٌبظذ : 6-3

ار، ظیوَى ، ظَرثیتَل هکبًکی، ائَزیي هتیلي ثلَ، تریپل ؼَگر آیرٍى آگXLD ،SFفراگیر هحیط ّبی : 6-4

، الیسیي آیرٍى آگبر را کؽت دّذ MR-VP،  ًیترات ثراث، فٌیل آالًیي دآهیٌبز، اٍرُ آز آگبر،  SIMظیترات آگبر، 

فراگیر هراحل تؽخیص خبًَادُ ٍیجریًَبظِ را ثذاًذ : 6-5

فراگیر تفعیر تعت ّبی تؽخیص خبًَادُ اًترثبکتریبظِ ٍ ٍیجریًَبظِ را ثذاًذ : 6-6

 کٌػ ّبی هختلف در ّر یک هحیط ّبی کؽت افتراقی خبًَادُ اًترٍثبکتریبظِ را تفعیر کٌذفراگیر ٍا: 6-7

 

 

 

 

. کلعتریذیَهتْب، ثبظیلَض ّب، کَریٌِ ثبکتریَم ّب، هبیکَثبکتریَم ّب ٍ ًبیعریبظِآؼٌبیی ثب  :ّفتنّذف کلی جلعِ 

 الم اظیذ فبظت، اظپَر، ًبیعریب، آلجرت،کپعَلتؽخیص 

 

( دکتر قوری: ارائِ دٌّذُ) :ّفتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

آؼٌبیی ثب الم ّبی رًگ آهیسی ؼذُ ثبظیلَض ّب ٍ کلعتریذیَم ّبظت : 7-1

 آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ رًگ آهیسی اظپَر ٍ هؽبّذُ آى زیر هیکرٍظکَح: 7-2

آشنایی با اصول و روش رنگ آمیسی آلبرت : 7-3



ظت آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ اًجبم رًگ آهیسی اظیذ فب: 7-4

آؼٌبیی ثب هؽبّذُ الم اظیذ فبظت ٍ تفعیر آى : 7-5

 

 

 

در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ 

فراگیر الم ّبی رًگ آهیسی ؼذُ ثبظیلَض ّب ٍ کلعتریذیَم را هطبلؼِ کٌذ ٍ ظبختبر آًْب را ثؽٌبظذ : 7-1

 فراگیر اصَل ٍ رٍغ رًگ آهیسی اظپَر ٍ هؽبّذُ آى زیر هیکرٍظکَح ثذاًذ: 7-2

ر با اصول و روش رنگ آمیسی آلبرت آشنا شود و با میکروسکوپ ببیند فراگی: 7-3

فراگیر اصَل ٍ رٍغ اًجبم رًگ آهیسی اظیذ فبظت ثذاًذ  : 7-4

فبرگیر الم اظیذ فبظت را هؽبّذُ ٍ تفعیر کٌذ : 7-5

 

کتر د: ارائِ دٌّذُ) آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی ًوًَِ گیری در آزهبیؽگبُ هیکرٍة ؼٌبظی :ّؽتنّذف کلی جلعِ 

 (هْبجری

 

 :ّؽتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ جوغ آٍری ًوًَِ خَى : 8-1

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ جوغ آٍری ًوًَِ ادرار : 8-2

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ جوغ آٍری ًوًَِ هذفَع : 8-3

 CSFآؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ جوغ آٍری ًوًَِ : 8-4

ی ًوًَِ زخن آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ ًوًَِ ثردار: 8-5

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ ًوًَِ ثرداری ًوًَِ گلَ : 8-6

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ ًوًَِ گیری گَغ : 8-7

 

در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ 

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ جوغ آٍری ًوًَِ خَى : 8-1

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ جوغ آٍری ًوًَِ ادرار : 8-2

ًوًَِ هذفَع آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ جوغ آٍری : 8-3

 CSFآؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ جوغ آٍری ًوًَِ : 8-4

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ ًوًَِ ثرداری ًوًَِ زخن : 8-5

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ ًوًَِ ثرداری ًوًَِ گلَ : 8-6

آؼٌبیی ثب اصَل ٍ رٍغ ًوًَِ گیری گَغ : 8-7

 

 

 الگ ثَک تْیِ ؼذُ تَظط اظتبداى :هٌبثغ

 

کبر ػولی  ظخٌراًی ٍ :رٍغ تذریط

 

 

 



 

 

: ٍظبیل آهَزؼی 

 

ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی  

ثر )ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

( حعت درصذ

ظبػت تبریخ  

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

آزهَى هیبى 

 ترم 

- -   

آزهَى پبیبى 

ترم 

عملی 

 ایستگاهی

15 (75)   

حضَر فؼبل در 

کالض 

   (25) 5 چک لیست

 

: هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ

حضور به موقع در آزمایشگاه 

رعایت اصول کار در آزمایشگاه میکروب شناسی 

 

 

 

 

: داًؽکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل:                ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:             ًبم ٍ اهضبی هذرض

 :تبریخ ارظبل :                                   رظبلتبریخ ا:                          تبریخ تحَیل

اهیرَّؼٌگ الًَذی  :ٍ اهضب  تبییذ هذیر گرٍُ  □خیر  آیب طرح درض ثرای اٍلیي ثبر تذٍیي ؼذُ   ثلِ  
 

 

 

 



 

 ػولی هیکرٍة ؼٌبظی پسؼکی جذٍل زهبًجٌذی درض

: رٍز ٍ ظبػت جلعِ 

 

 

جلسه 

 

سه ضنبه و چهار 

 ضنبه

  

 

گاهی كار آزمايص

 

 استاد

تاريخ 

 16/07/98و17 1

در  راصول كا -وسيله هاي آزمايطگاهیي با يآضنا

و روش هاي  انواع  محيط هاي كطت -آزمايطگاه

 كطت باكتري

 الونذيدكتر  

 

 

 23/07/98و24 2

 (Gram) گرم يرنگ آميسانجام  و تهيه گسترش

 رنگ آميسي كپسول باآضنايی –

 دكتر اكيا

 

 

3 
30/07/98 

01/08/98 

 يآنت)ها ي باكتر يبيوتيك يسنجص حساسيت آنت

( بيوگرام

 – ESBL -آزمايص هاي بتاالكتاماز

 -متالوبتاالكتاماز

 عبيريدكتر 

 

 

 21/08/98و22 4

  -كاسهميكروكو(-1)س گرم مثبت وكوك

  كاسهاستافيلوكو

 

  مرادي دكتر  

 

 

 28/08/98و29 5

-استرپتوكوكاسه( -2)س گرم مثبت وكوك

 كاسهانتروكو

 

  مرادي   دكتر

 

 

 05/09/98و06 6

   -كورينه باكتريوم  -باسيلوس ها -كلستريذيوم ها

 فالشل -هليكوباكتر -سهنايسريا  -مايكوباكتريوم

 ويبريوناسه -انتروباكترياسه

غير تخمير كننذه  يگرم منف يباسيل ها

 قمري دكتر

 12/09/98و13 7
 انتروباكترياسه

 

دكتر نعمان 

  پور

 

 

 
 19/09/98و20

 آضنايی با روش هاي نمونه گيري
 دكتر

 مهاجري

8 
  12 -13زمون آزمايطگاه  ساعت  آ 03/10/98

 

 



 


