
 1 

 
                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

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

  (course plan) یترم  طرح  دوره
 99-1400 یلیدوم سال تحص مسالین: نیمسال تحصیلی *                                              یتخصص یشناس یباکتر  نام درس:*

 یشگاهیعلوم آزما ستهویپ یکارشناس لی:حصیع ترشته و مقط *                                                                واحد عملی 1 * تعداد واحد:

                                                                                                                                                        یو مولکول یسلول یشناس ستیز نیاز: درس پیش *

 اه میکروب شناسیآزمایشگ محل برگزاری: *                                        16-14 عتسا شنبه  * روز و ساعت برگزاری:

 آزمایشگاهی علومگروه آموزشی: *                                                                        پیراپزشکی دانشکده: *

 دکتر ابراهیم کوهساری: مدرسنام 

  هشنبروزهای تماس با مسئول درس:                           تر ابراهیم کوهساریکد درس:  لمسئونام 

  gmail.com1987ekouhsari@ :پست الکترونیک 09112792035تلفن:  گروه علوم آزمایشگاهی -دانشکده پیراپزشکیآدرس دفتر: 

  :دف کلی درسه

 ها یشناسایی باکتر یعمل یو آشنایی با روش ها ب شناسییکروم با محیط آزمایشگاهدانشجو آشنایی 

 تصاصی:ف اخاهدا

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 یو انتخاب یقفترات اکش یانواع تست ها و محیط ها، یو منفگرم مثبت  یها یکشت و ایزوالسیون کوکس یبا انواع روش ها انیآشنایی دانشجو 

 یمحیط ها وست ها اع تانو ،گرم مثبتباسیل های و  روده ای یگرم منف یباسیل هاکشت و ایزوالسیون  یبا انواع روش ها انیآشنایی دانشجو  

 یو انتخاب یکشت افتراق

 و مدفوع CSFمانند خون، مختلف بدن  یاز سیستم ها  یزوالسیون باکتریکشت و ا یبا روش ها یدانشجویان به صورت مقدمات ییآشنا 

 زشیو، نمایش پاورپوینت و کلیپ آمبصورت عملیشیوه تدریس: 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

کت در مباحا  و پرساش و پاساش شار 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 صوورامتحان  تئ

یان توساط هام جهات مشااهده دانشاجو یکشت توضیح داده شده و نمونه ا یها و محیط ها ی، رنگ آمیزتست هامربوطه به همراه اساس  یمطالب عمل

 کارشناس انجام خواهد شد.

 شوند. یتوضیح داده شده م یه انجام کار عملتحت نظارت استاد و کارشناس آزمایشگاه شروع ب دانشجویان

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

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

 بگذارند.

 .است ضروریکالس جبرانی  یبرگزار، ت رسمیتعطیال کالس بازمان 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 م* تاریخ 

 متعاقبا اعالم خواهد شد . تاریخ امتحان پایان ترم:

 پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در * 

 برخوردار است. تیحضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسش از اهم
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 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 یتخصص یشناس یباکتربرنامه درس  یجدول زمان بند

  1399-1400 یلیدوم سال تحص مسالین 

 16-14 شنبه

 مدرس عنوان ساعت خیتار روز جلسه

آمادگی مالحظات / 

ویان قبل الزم دانشج

 از شروع کالس

  فیلوکوکوس ااست 10-8 18/11/99 بهشن 1
 

دکتر 

 کوهساری

حضور فعال در جلسات 

 فیو انجام تکال یعمل

گزارش  هیو ته یعمل

هر جلسه  انیکار در پا

 شیآزما جینتا ریو تفس

 (Bو  A)گروه  1وکوس استرپتوک 10-8 25/11/99 بهشن 2
دکتر 

 کوهساری

حضور فعال در جلسات 

 فیو انجام تکال یعمل

گزارش  هیو ته یعمل

هر جلسه  انیکار در پا

 شیآزما جینتا ریو تفس

 )پنوموکوک و انتروکوک( 2استرپتوکوکوس  10-8 02/12/99 بهشن 3
دکتر 

 کوهساری

حضور فعال در جلسات 

 فیو انجام تکال یلعم

زارش گ هیو ته یعمل

هر جلسه  انیکار در پا

 شیآزما جینتا ریو تفس

 باسیلوس ها  10-8 9/12/99 بهشن 4
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 آزمایش و تفسیر نتایج

 (الکتوز مثبت) 1انتروباکتریاسه  10-8 16/12/99 بهشن 5
دکتر 

 یکوهسار

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 و تفسیر نتایج آزمایش

 ()الکتوز منفی 2 انتروباکتریاسه 10-8 23/12/99 بهشن 6
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 یج آزمایشو تفسیر نتا

 ومیباکتر نهیکور 10-8 14/01/1400 بهشن 7
ر دکت

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 
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کار در پایان هر جلسه 

 و تفسیر نتایج آزمایش

   رییتخم ریغ یگرم منف یها لیباس صیتشخ یها روش 10-8 21/01/1400 بهشن 8
دکتر 

 کوهساری

جلسات ر ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

ه کار در پایان هر جلس

 و تفسیر نتایج آزمایش

 (، نحوه بررسی و گزارش دهی TB، تست روش کشتمایکوباکتریوم ) 10-8 28/01/1400 بهشن 9
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

ه لسکار در پایان هر ج

 و تفسیر نتایج آزمایش

 های بی هوازی کشت باکتریآشنایی با روش  10-8 04/02/1400 بهشن 10
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 و تفسیر نتایج آزمایش

 دهی (ش ، تفسیر و گزار)کشت بالینی ادرار 10-8 11/02/1400 بهشن 11
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 و تفسیر نتایج آزمایش

 (بالینی استول )کشت ، تفسیر و گزارش دهی 10-8 18/02/1400 بهشن 12
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

در پایان هر جلسه ر کا

 و تفسیر نتایج آزمایش

 کشت گلو ینیبال 10-8 25/02/1400 بهشن 13
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 و تفسیر نتایج آزمایش

 (، تفسیر و گزارش دهی)کشتخون بالینی  10-8 1/3/1400 بهشن 14
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 و تفسیر نتایج آزمایش

 1 لمجهو ایزولهتعیین هویت  10-8 08/3/1400 بهشن 15
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 نتایج آزمایش و تفسیر

 2 لمجهو ایزولهتعیین هویت  10-8 22/3/1400 بهشن 16
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

عملی و انجام تکالیف 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 
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 و تفسیر نتایج آزمایش

 مرور جلسات قبل  29/3/1400 بهشن 17
دکتر 

 کوهساری

ر جلسات ر فعال دحضو

کالیف تعملی و انجام 

عملی و تهیه گزارش 

کار در پایان هر جلسه 

 و تفسیر نتایج آزمایش

 
 


