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                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت
 (EDO) پزشکیپیرادانشکده دفترتوسعه آموزش 

  (course plan) یترم  طرح  دوره
 0010-0011 یلیدوم سال تحص مسالین: نیمسال تحصیلی *                                                     یعموم یشناس کروبیم  نام درس:*

 یشگاهیعلوم آزما وستهیپ یکارشناس لی:حصیت عرشته و مقط *                                                                واحد عملی 0 * تعداد واحد:

                                                                                                                                                        یو مولکول یسلول یشناس ستیز نیاز: درس پیش *

 آزمایشگاه میکروب شناسی محل برگزاری: *                                       01-8ساعت   چهارشنبه * روز و ساعت برگزاری:

 علوم آزمایشگاهیگروه آموزشی: *                                                                        پیراپزشکی دانشکده: *

 دکتر ابراهیم کوهساری: مدرسنام 

  هدوشنبروزهای تماس با مسئول درس:                           تر ابراهیم کوهساریکد درس:  لئوسمنام 

  ekouhsari1987@gmail.com :پست الکترونیک 12001721190تلفن:  گروه علوم آزمایشگاهی -دانشکده پیراپزشکیآدرس دفتر: 

  :درسدف کلی ه

 یپزشک یشناس کروبیو کاربرد آن ها در م یعمل یشناس کروبیعلم م یریفراگ

 تصاصی:ف اخاهدا

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 نحوه کار با میکروسکوپ را بدانند. 

 ه رنگ امیزی گرم و اسپور و اسید فست را بلد باشند.نحو 

 بدانند. کشت استریک را 

 یکروبی را بدانند. یط کشت های مه محنحوه تهی 

 را بدانند.  MIC، وژنم روش دیسک دیفینحوه انجا 

 با اصول استریلیزاسیون آشنایی باشند. 

اوره آز،  داز،یاکس) ،، کواگوالز(DNase)شامل : کاتاالز، ، (IMViC یو تست ها TSI ,KIA)یایی نظیر های بیوشیمتفسیر تست  انجام و نحوه 

 را بدانند. مختلف( یاه طیدر مح H2S دیتول

 زشیو، نمایش پاورپوینت و کلیپ آمبصورت عملیشیوه تدریس: 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

پرساش و پاساش شارکت در مباحا  و  ش،یآزماا جینتا ریهر جلسه و تفس انیگزارش کار در پا هیو ته یعمل فیو انجام تکال یعمل جلسات در فعال حضور

 اطالعات یجمع آور

 شد. و تشریحی برگزار خواهد یا نهیرت چهار گزی عملی به صوتئورامتحان  

 امتحان عملی به صورت انجام  رنگ آمیزی گرم و اختصاصی ، انجام کشت استریک می باشد.

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

در کاالس احتارام  انیدانشاجو ریخوداری کنند و به حقاو  ساا یرعلمیبحثهای غ از ،درکالس درس حضورداشته باشند استاد زموظفند قبل ا انیدانشجو

 بگذارند.

 .است ضروریکالس جبرانی  یبرگزار، کالس با تعطیالت رسمیزمان در صورت مصادف شدن 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 عملی عال در جلسات حضور ف

 خواسته شده در طول ترم  فیشده و ارائه تکال یمطالعه منابع معرف

 متعاقبا اعالم خواهد شد .یان ترم: امتحان مریخ * تا

 متعاقبا اعالم خواهد شد . تاریخ امتحان پایان ترم:
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 پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در 

 است.برخوردار  تیحضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسش از اهم

 یمنابع اصل
 Baily & Scotts, Diagnostic Microbiology; last edition 
 Koeman’s Microbiology; last edition 
 Mahon C.R., Lehman D. Text book of Diagnostic Microbiology; last edition. 

 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

 

  علوم آزمایشگاهی انیدانشجو عملی عمومی برنامه درس میکروبشناسی یجدول زمان بند

  0010-0011 یلیدوم سال تحص مسالین 

 00-01 چهارشنبه

 مدرس عنوان ساعت شیتار روز جلسه

آمادگی مالحظات / 

ویان قبل الزم دانشج

 از شروع کالس

 08/01/0011 چهارشنبه 0
01-

00 

و دستگاه  لیا وساب  ییشناآ ،یشناس کروبیم شگاهیآزما یمنینکات ا

 یشناس کروبیم شگاهیها )فور، اتوکالو و انکوباتور( در آزما

دکتر 

 کوهساری

حضور فعال در 

و انجام  یجلسات عمل

 هیو ته یعمل فیتکال

 انیگزارش کار در پا

 ریهر جلسه و تفس

 شیآزما جینتا

 10/01/0011 چهارشنبه 1
01-

00 

 یالم ها یسروش کار و برر ح،ی)تشر کروسکوپیبا انواع م ییآشنا

 آماده(

دکتر 

 کوهساری

حضور فعال در 

و انجام  یجلسات عمل

 هیو ته یعمل فیتکال

 انیگزارش کار در پا

 ریهر جلسه و تفس

 شیآزما جینتا

 07/10/0010 چهارشنبه 9
01-

00 

 ون،یلتراسی)ف لیو استر (عملی)  کشت یها طیانواع مح هیته

 (ی( )تئورونیزاسیتندال

دکتر 

 ساریکوه

حضور فعال در 

و انجام  یلجلسات عم

 هیو ته یعمل فیتکال

 انیگزارش کار در پا

 ریهر جلسه و تفس

 شیآزما جینتا

 10/10/0010 چهارشنبه 0
01-

00 
 یکروبیم ی، کشت و انتقال نمونه هایجداساز یها کیتکن

دکتر 

 کوهساری

ر ر فعال دحضو

عملی و انجام جلسات 

تکالیف عملی و تهیه 

در پایان  گزارش کار

یر هر جلسه و تفس

 آزمایش نتایج

 90/10/0010 چهارشنبه 0
01-

00 

گرم  یها، مشاهده الم ها یباکتر یزیرنگ آم ،یکروبیم میالم مستق

 یمثبت و گرم منف

دکتر 

 کوهساری

ر ر فعال دحضو

عملی و انجام جلسات 

تکالیف عملی و تهیه 

گزارش کار در پایان 

هر جلسه و تفسیر 

 نتایج آزمایش

ر ر فعال دحضودکتر  ای هسته مواد و فالژل –( یفست )انجام و بررس دیاس یزیآمرنگ -01 17/11/0010 چهارشنبه 6
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عملی و انجام جلسات  کوهساری (ی)تئور 00

تکالیف عملی و تهیه 

گزارش کار در پایان 

هر جلسه و تفسیر 

 نتایج آزمایش

 10/11/0010 چهارشنبه 7
01-

00 

 یچرب یکپسول و دانه ها -(یبررس ام واسپور )انج یزیرنگ آم

 (یتئور)

ر کتد

 کوهساری

ر ر فعال دحضو

عملی و انجام جلسات 

تکالیف عملی و تهیه 

گزارش کار در پایان 

هر جلسه و تفسیر 

 نتایج آزمایش

 18/11/0010 چهارشنبه 8
01-

00 
 (یبررس انجام وآلبرت ) یزیرنگ آم

دکتر 

 کوهساری

ر ر فعال دحضو

نجام عملی و اجلسات 

تکالیف عملی و تهیه 

یان گزارش کار در پا

ه و تفسیر لسهر ج

 نتایج آزمایش

 10/19/0010 چهارشنبه 2
01-

00 

انجام روش های تعیین حساسیت باکتری ها نسبت به ترکیبات ضد   

 (دیسک دیفیوژنآنتی بیوگرام ) میکروبی:

دکتر 

 کوهساری

ر ر فعال دحضو

عملی و انجام جلسات 

هیه تکالیف عملی و ت

گزارش کار در پایان 

هر جلسه و تفسیر 

 شیج آزماینتا

 00/91/0010 چهارشنبه 01
01-

00 

انجام روش های تعیین حساسیت باکتری ها نسبت به ترکیبات ضد 

 (MIC ،MBC ،E-test) میکروبی

دکتر 

 کوهساری

ر ر فعال دحضو

عملی و انجام جلسات 

تکالیف عملی و تهیه 

گزارش کار در پایان 

و تفسیر هر جلسه 

 نتایج آزمایش

 08/19/0010 چهارشنبه 00
01-

00 

 : 0 زمایشگاهیآمروری بر تست های 

 TSI ,KIA,EMB)ی ها طیدر مح ها دراتیربوهک ریتخم

 (IMViC یها و تست مختلف یها طیدر مح S2H دیتول ،اکسیداز

دکتر 

 کوهساری

ر ر فعال دحضو

عملی و انجام جلسات 

تکالیف عملی و تهیه 

در پایان  گزارش کار

هر جلسه و تفسیر 

 نتایج آزمایش

 10/19/0010 چهارشنبه 01
01-

00 

 : 1 مایشگاهیزآمروری بر تست های 

: کاتاالز، شامل) انجام برخی از روش های آنزیمی و بیوشیمیایی

DNase ،کواگوالز) 

دکتر 

 کوهساری

ر ر فعال دحضو

عملی و انجام جلسات 

تکالیف عملی و تهیه 

ان گزارش کار در پای

هر جلسه و تفسیر 

 نتایج آزمایش

 
 


