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تاکتری ّا ٍ اًتخاب  تطخیص آزهایطگاّیػفًَی ,, کطت ًوًَِ ّای گرم آزهایص هیکرٍسکَپی ًوًَِ ّای هختلف کلیٌیکی پس از رًگ آهیسی ّذف کلی:

 آًتی تیَتیک ّای هٌاسة 
 

 :ذٌتِ هْارت ّای زیر دست یافتِ تاض داًطجَیاى  در پایاى ایي دٍرُ اًتظار هی رٍد اّذاف اختصاصی:

 ضٌاختیحیغِ 

 در ًتایج آزهایطات را تطٌاسذ.  Contaminationهَارد  -1

 

 حیغِ ًگرضی

 .در تحث ّای گرٍّی ضرکت فؼال داضتِ تاضذ-1

 .در ّر کالس در ارتثاط تا هَضَع کالس سَال ًوایذ-2

 .هَضَػات هطخص ًوایذ تتَاًذ جایگاُ آًرا ًسثت تِ یادگیری-3

 

 حیغِ هْارتی

 .ًوایذ آهیسی رًگ گرم رٍش تا را ّا آى ٍ ًوایذ تْیِ گسترش الم ّا هخاط ٍ ادرار ّا، زخن فارًکس، از ضذُ تْیِ ّای ًوًَِ از -1

 .دّذ کطت را ّا هخاط ٍ هذفَع ادرار، ّا، زخن از ضذُ تْیِ تالیٌی ّای ًوًَِ -2

 .کٌذ تفسیر را آى ًتایج ٍ دّذ اًجام را تیَگرام ًتیآ آزهایص هٌاسة ّای تیَتیک آًتی اًتخاب تا -3
 

 حضَر ٍ غیاب , راٌّوایی داًطجَ در اًجام آزهایطات,ًظارت تر ػولکرد درست ٍ رػایت اصَل ایوٌی  استاد: چگًَگی فؼالیت



 اًجام آزهایص تر اساس سخٌراًی هثتٌی تر دستَر کار, ٍ ًوایص ػولی هراحل اًجام آزهایصارائِ هقذهات ٍ هراحل  ضیَُ تذریس: 

 هحیظ ّای کطت ٍ دیگر اتسار آزهایطگاُ هیکرٍتطٌاسیپاٍرپَیٌت، فیلن ّای کوک آهَزضی،  ٍسایل کوک آهَزضی: 
 

 حضَر تِ ٌّگام ٍ هرتة در آزهایطگاُ, هطارکت فؼال در توام هراحل اًجام آزهایص ٍ رػایت اصَل ایوٌی  چگًَگی فؼالیت داًطجَ:

 ئِ کتثی  گسارش کار ترای ّر جلسِ آزهایطگاُ اار تکالیف داًطجَ:

 ًورُ(. 6)ٍ ارائِ گسارش کار ًورُ(،  14)آزهَى کتثی ٍ ػولی در پایاى ترم  ًحَُ ارزیاتی داًطجَ:

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)هانبندی درس  جدول ز

 رئوس هطالب ردیف

 ًکات ایوٌی در آزهایطگاُ 1

 رٍش ّای ًوًَِ ترداری تالیٌی 2

 اًَاع هحیظ ّای کطت  ٍ رٍش استریل کرى آى ّا   3

 تْیِ گسترش از ًوًَِ ّا ٍ رًگ آهیسی گرم,گیوسا ٍ رایت   4

 هطاّذُ هیکرٍسکَپی گسترش ّای رًگ آهیسی ضذُ تیواری ّای ضایغ   5

 کطت خغی ًوًَِ ّای حلق,تیٌی ٍ..... 6

 تطخیص تاکتریَلَشیکی ًوًَِ ّای کطت دادُ ضذُ  7

تا رٍش  زیل ًلسي رًگ آهیسی تاسیل ّای اسیذ فاست 8  

 رًگ آهیسی اسپَر تا رٍش سثس هاالضیت 9

 رًگ آهیسی کپسَل تا  رٍش آًتًَی  10

 تطخیص آزهایطگاّی استافیلَکَک ّا  11

 تطخیص آزهایطگاّی استرپتَکَک ّا  12

 تطخیص ازهایطگاّی تاسیل ّای گرم هٌفی  13

 تطخیص آزایطگاّی تاسیل ّای گرم هٌفی  14

 آزهایص آًتی تیَگرام 15

 تفسیر آزهایص آًتی تیَگرام 16

 هرٍری تر هغالة ارائِ ضذُ  17
 

 لغفا عثق اصَل رفرًس ًَیسی ٍ کاهل ًَضتِ ضَد.:هٌاتغ درسی

Forbes B.A., Sham D.F., Weissfeld  A.S. ,Baily & Scott’s Diagnostic  Microbiology ,Last edition; Mosby Elsevier 

 


