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 هاآشنایی با مقررات آزمایشگاه باکتری شناسی ، آشنایی با تشخیص آزمایشگاهی باکتری  :هدف کلی 

 اهداف کلی جلسه
 

 اهداف اختصاصی
 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد:

شیوه تدریس و 
 رسانه آموزشی

 آزمایشگاه با آشنائي 1
 شناسي باكتري

 كند عمل آنها وبه دهد شرح را آزمایشگاه مقررات
 دهد شرح را آزمایشگاه در مورداستفاده وسایل كاربرد و نام
 .دهد انجام بدرستي را میكروسكوپ با كار

 کار با اتو کالو را بداند .
 کار با فور الکتریکی را بداند.

 کار با انکوباتور را بداند.
 

 سخنراني
 وسایل مشاهده

تهیه الم مرطوب و  2
مشاهده شکل باکتری و 

 حرکت باکتری
 

 باکتری را بطور زنده زیر میکروسکپ تشخیص دهد .
 شکل باکتری را تشخیص دهد. 
 حرکت باکتری را تشخیص دهد.

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

 باكتریها كلني مطالعه 3
 رنگ و گسترش تهیه

 ساده آمیزي
 
 

 مورد ، خواص كلیه نظر از را اتفاقي كشت از آمده دست به هاي كلني
 .قراردهد بررسي

 .دهد انجام را گسترش تهیه نحوه
 .دهد انجام را ساده آمیزي رنگ

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

 رنگ آمیزی گرم را شرح دهد. رنگ آمیزی گرم 4
 گسترش تهیه کرده و رنگ آمیزی گرم انجام دهد.

 شکل و آرایش باکتری را در رنگ آمیزی گرم تشخیص دهد.
 گرم منفی را در الم رنگ آمیزی تشخیص دهد.باکتری گرم مثبت و 

 

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

رنگ آمیزی اسپور و  5
 کپسول
 

 رنگ آمیزی اسپور را انجام و شرح دهد.
 رنگ آمیزی کپسول را انجام و شرح دهد.

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

 رنگ آمیزی زیل نلسون 6
 

سخنرانی+  انجام و شرح دهد.رنگ آمیزی زیل نلسون را 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

آشنایی با محیط های  7
 کشت
 

 انواع محیط های کشت را توضیح دهد.
 فرق محیط مایع و جامد را دانسته و کاربرد آنها را توضیح دهد.

 

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

http://www.gmu.ac.ir/2012-11-06-08-55-00/مادران/178-طرح-درس-اساتيد-دانشگاه/803-1389-08-04-12-51-58


 نهیه محیط مایع وجامد 8
 
 
 

 آماده کردن آنها را توضیح دهد.محیط مایع را آماده و نحوه 
 هاآن آماده کردن را تهیه و نحوهEMBو محیط جامد خوندار و شکالتی 

 را توضیح دهد.
 محیط های کشت آماده را بشناسد.

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

 تهیه محیط های افتراقی 9
 
 
 

 محیط های افتراقی را توضیح دهد.
را تهیه  SIM،MRمحیطهای اوره ، سیترات ، تریپل شوگر آیرن آگار، 

 کند .
را بشناسد و کاربرد آن را توضیح  ، مایعنیمه جامد جامد، محیط کشت

 دهد.

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

 باكتري كشت هاي روش 11
 خالص كشت تهیه و ها

 آنهاز ا

 جامد کشت دهد .بتواند به محیط های مایع و جامد و نیمه 
 دهد.و شرح  انجام را )استریک( روش کشت خطی

 دهد.و شرح  انجام را در محیط مایعروش کشت 
 
 
 

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

 به كشت ، برداري نمونه 11
 خطي روش

 
 

 .دهد راشرح بیني ترشح و زخم ، بیني ، گلو از داري بر نمونه
 .دهد انجام خطي كشت گرفتهو  گلو از نمونه یك

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

12  
  اثر بررسي

 ها سپتیك آنتي
 ها باكتري بر

 
 
 

 .دهد شرح را باكتریها رشد بر شیمیائي عوامل اثر
 .دهد شرح را انفكتان دز و سپتیك آنتي بین اختالف
 .دهد شرح را ناشناخته دزانفكتان فنل ضریب

 استافیلوکوک و اشریشیا  روي بر مختلف هاي سپتیك مهارآنتي اثر 
 .كند مشاهده را

 

 آنتی بیو گرام 13
 

 علت انجام آنتی بیوگرام را بداند.
 انواع آنتی بیو گرام را توضیح دهد.

 را بداند. MBCو  MICمفهوم 
E-Test .را انجام داده و توضیح دهد 

 آنتی بیوگرام را به روش دیسک دیفیوژن انجام وتوضیح دهد.
 

سخنرانی+ 
 وئدئوپرژکتور+

 کار عملی

 آنتی بیو گرام 14
 

 کار عملی نتایج آنتی بیوگرام را تفسیر کند.

 امتحان پایان ترم 15
 

  طبق برنامه
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