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 بسمه تعالی
 آزاد اسالمی واحد بجنورددانشگاه  
 ..…………  course planترمی  دوره  طرح 

 

 باکتری شناسی عملی:نام درس
 99-98: نیمسال تحصیلی

                                                                                      پرستاری و مامائی:دانشکده
 کارشناسی پرستاری :مقطع تحصیلیرشته و  .* 
                                                                                   (یک واحد نظری و نیم واحد عملی) یک و نیم واحد:تعداد واحد* 

 میکروب شناسی نظری انگل شناسی و قارچ شناسی:درس پیشنیاز
        :روز و ساعت برگزاری*  
                                            کالس شماره  :محل برگزاری .*  
 پرستاری: گروه آموزشی*.   

 الناز انفرادی مقدم: مدرسیننام 
                                         الناز انفرادی مقدم: مسوول درسنام 
 :  روزهای تماس با مسئول درس 

 ........ : آدرس دفتر
  19091899198: نتلف

  elenferadi@gmail.com:پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

ظار ا توجه به وجود میکروارگانیسم ها در محیط و همچنین انتقال بیماریهای عفونی ناشی از انواع باکتریهاا و راههاای شناساایی باکتریهاا از نب
 .از اهمیت زیادی برخوردار است پرستاریتۀ پزشکی از جمله دانشجویان رشپیرا عملی برای دانشجویان رشته های 

دانشجویان باید انواع روشهای عملی در میکروبشناسی از جمله رنگ آمیزی های ساده، گرم، انواع محایط هاای کشات و روشاهای کشات و 
ا بکاارگیری آنتای نیز تستهای تشخیصی اختصاصی برای ردیاابی گوناه هاای مختلاک باکتریهاای مهام از نظار پزشاکی را فراگرفتاه باشاند و با

 .بیوتیکهای مناسب در موارد خاص آشنایی کامل پیدا کرده باشند

 :اهداف اختصاصی
 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 .و کار با وسایل ازمایشگاه مثل فور و اتوکالو را انجام دهنداستریلیزاسیون  -0
 .را انجام دهندمیکروب ها با میکروسکوپ زمینه سیاه مطالعه  روش ار کنند وک میکروسکوپبا   -2
و رناگ امیازی از لثاه و  حلا  تهیاه گساترش ) اشاکال مختلاک بااکتری هااو مشااهده  کتری هااابارناگ امیازی  ,تهیه گسترشطرز  -3

 .را انجام دهند(گسترش
 .دهندنحوه نمونه برداری و انواع ان را انجام , کشت حیط هایمانواع  -4
 .دهندهای کشت باکتری ها در محیط های جامع و مایع را انجام روش  -9
 .ها را تشخیص و برای ان ها تست انتی بیوگرام بگذرانداستافیوکوک  -9
 .دهند و پنوموکوک را تشخیصاسترپتوکوک  -9
 .وم را تشخیص دهنددرپونم پالیت+  (نیسریا)منفیهای گرم کوکسی  -8
 .و لیستریا را تشخیص دهندالکتوباسیل ,باکتریومکورینه  -9
 .هلیکوباکتر و کمپیلوباکتر را تشخیص دهند, انترباکتریاسه  -01
 .را تشخیص دهند یرسینیاو ویبریوناسه  -00
 .و هموفیلوس را تشخیص دهندبروسال  -02
 .و کلستریدیوم را تشخیص دهنده یسباسیال -03
 .اکتینومایست ها را تشخیص دهندو مایکوباکتریوم  -04
 .ها را لیست کرده و تشخیص دهندویزوس  -09

 
 

 

 : یسشیوه تدر
 همان جلسه توضیح و سخنرانی پیرامون

 شیوه انجام ازمایشات به طور نمونه
 درخواست از دانشجویان به طور گروهی یا مستقل برای انجام ازمایش 
 
 

 
 :نحوه ارزشیابی دانشجو

 (نمره3)پرسش و پاسخ از جلسه گذشته -
 (هنمر2)گزارش کار -
 (نمره09)متحان پایان ترما -
 
 
 

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجوو مقررات 
 .ح  غیبت و تاخیر در ازمایشگاه عملی باکتری شناسی با توجه به نیم واحدی بودن درس ندارند

 :وظایک و تکالیک دانشجو

برای هر  رعایت کامل قوانین آزمایشگاه، گزارش نویسی ,همراه داشتن روپوش ازمایشگاهیحضور فعال و به موقع دانشجویان در کالس،
 .جلسه، انجام آزمایشات طب  دستورالعمل آموزش داده شده و ارائه نتایج

 
 
  ---: تاریخ امتحان میان ترم* 

 ......     : تاریخ امتحان پایان ترم
 . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان* 
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 یصلمنابع ا
 
 میکروب شناسی عملی کانمن -
 فشرده میکروبیولوژی پزشکی دکتر دمحم کریم رحیمی-
 
 

 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
NCBI- 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..... یجدول زمان بندی برنامه درس

  

/ مالحظات  مدرس عنوان ساعت روز

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل 

 از شروع کالس

و کااار بااا وسااایل  کااردن و ضااد عفااونی روش هااای استرلیزاساایون 03-09 شنبه پنج 

 ازمایشگاه و میکروسکوپ
الناز 

انفرادی 
 مقدم

 دستورکار آژمایشگاهمطالعه 

کشات  روش هاایاشنایی با ماواد و  , نمونه برداری از بالین بیمار 03-09 شنبهپنج 
 بیمیکرو

الناز 
انفرادی 
 مقدم

 دستورکار آژمایشگاهمطالعه 

الناز  زاتشخیص باکتری های مهم بیماریرنگ آمیزی و , شتک 03-09 شنبهپنج 
انفرادی 
 مقدم

 دستورکار آژمایشگاهمطالعه 

ریزا و تفسایر تشخیص باکتری های مهم بیمارنگ آمیزی و , شتک 03-09 شنبهپنج 
 نتایج جلسه گذشته

الناز 
انفرادی 
 مقدم

 دستورکار آژمایشگاهمطالعه 

الناز  کشت و مشاهده باکتری های گرم منفی 03-09 شنبهپنج 
انفرادی 
 مقدم

 دستورکار آژمایشگاهمطالعه 

الناز  ثبتکشت و مشاهده باکتری های گرم م 03-09 شنبهپنج 
انفرادی 
 مقدم

 دستورکار آژمایشگاهمطالعه 

الناز  مشاهده میکروسکوپی باکتری ها 03-09 شنبهپنج 
انفرادی 
 مقدم

 دستورکار آژمایشگاهمطالعه 

الناز  پایانی ازمایشگاهامتحان  03-09 شنبهپنج 
انفرادی 
 مقدم

 دستورکار آژمایشگاهمطالعه 

 


