
 
 پیراپسغکی دانػکذه

 ترهی طرح درش
 

 2 بامتزی ؽٌاعی پشؽنیآسهایؾگاُ عنٌاى درش : 
 ّیآسهایؾگا ػلَم پیَعتًِامارؽٌاعی  دٍم داًؾجَیاى تزم هخاطباى:

  ٍاحذ 2 ًاحذ: تعذاد

  ؾٌبِ ّزّفتِینرٍسّای  12لغایت  8عاػت  ضاعت پاضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر:

 95 -96عال تحصیلی  اٍلیوغال ً ّزّفتِؽٌبِ  ایرٍسّ 12لغایت  8عاػت زهاى ارائو درش: 

  دمتزای تخصصی بامتزی ؽٌاعی پشؽنی ًصزالِ عْزابی دمتز هذرش:

 ًذارد درش ً پیع نیاز:

 

  :ىذف کلی درش 

 خصَصیات عزیق اس بیواریشا بامتزیْای َّیت ٍتؼییي مؾت بزداری، ًوًَِ هختلف رٍؽْای با داًؾجَ آؽٌایی

  .هختلف دارٍّای بِ بامتزیْا حغاعیت تؼییي ٍ ٍعزٍلَصینی یَؽیویاییب هزفَلَصینی،

 عاػت( 68-جلغِ 34)ىذاف کلی جلطات : ا

 

 جلغِ( 4) اعتزیلیشاعیَى ٍعزیق تْیِ مؾت،عزس هحیغْای اًَاع-1

 ٍاصى سخن، گلَ، تزؽحات ًخاػی، هایغ ادرار، هذفَع، خَى،)بالیٌی ّای ًوًَِ آٍری جوغعزیقِ  -2

 جلغِ( 2) (نظٍآًذٍعزٍی

 جلغِ( 2) مؾت ادرار -3

 جلغِ( 2) ّا لَمَكیاعتاف صیرٍػ ّای تؾخ -4

 جلغِ( 2) لیتیاعتزپتَمَك ّای بتاّوَل ٍ تؾخیص مؾت گلَ -5

 جلغِ( 2) لیتیزّوَلیٍ غ لیتیاعتزپتَمَك ّای ّوَل صیّای تؾخرٍػ -6

 جلغِ( 2) پٌَهَمَك صیّای تؾخرٍػ ٍ مؾت خلظ -7

 جلغِ( 2) اّایغزیًا صیتؾخّای تزؽحات دعتگاُ تٌاعلی ٍ ًوًَِ بزرعی ّایرٍػ -8

 جلغِ( 2) ییٍ گشارػ ًْا جیًتا یٍ بزرع ّای مؾت هذفَع رٍػ -9

 جلغِ( 2) )المتَس هثبت ّا( اعِیاًتزٍبامتز صیّای تؾخرٍػمؾت هذفَع،  -10

 جلغِ( 2) (ی)المتَس هٌف اعِیاًتزٍبامتز صیّای تؾخرٍػمؾت هذفَع،  -11

 جلغِ( 2) ٌٌذُم زیتخو زیغ یّای گزم هٌف لیباع صیّای تؾخرٍػ، مؾت سخن -12

 جلغِ( 1) مؾت هایغ ًخاع -13

 جلغِ( 1) اَّمینَبامتزیها -14



 جلغِ( 2) بزرعی الهْای گزم هثبت -15

 جلغِ( 2) بزرعی الهْای گزم هٌفی -16

-Kirby  اعتاًذارد رٍؽْای عبق ًتایج خَاًذى ٍچگًَگی بامتزیْا حغاعیت تؼییي هختلف رٍؽْای -17

bauer ٍMIC-MBC (2 )ِجلغ 

 

 اعتزیلیشاعیَى ٍعزیق تْیِ مؾت،عزس هحیغْای اًَاع :چيارمتا  اًل اتکلی جلطىذف 

 
 :و اًلجلطاىذاف ًیژه 

 

 داًؾجَ بایذ قادر باؽذ: در پایاى ایي جلغات

 اصَل ٍ ماربزد هحیظ ّای مؾت بامتزی ؽٌاعی را تَضیح دّذ. -1-1

 هحیظ ّای مؾت جاهذ ٍ هایغ را بغاسد. -2-1

 

 طو دًم:جلاىذاف ًیژه 
 داًؾجَ بایذ قادر باؽذ: در پایاى ایي جلغات

 اصَل ٍ ماربزد هحیظ ّای مؾت افتزاقی بامتزی ؽٌاعی را تَضیح دّذ. -1-2

 .هحیظ ّای مؾت افتزاقی را در لَلِ یا پلیت بغاسد -2-2

 

 طو ضٌم:جلاىذاف ًیژه 
 داًؾجَ بایذ قادر باؽذ: لغاتدر پایاى ایي ج

 رٍػ ّای ضذ ػفًَی ٍ اعتزیلیشاعیَى را تَضیح دّذ. -1-3

 

 طو چيارم:جلاىذاف ًیژه 
 داًؾجَ بایذ قادر باؽذ: در پایاى ایي جلغات

 رٍػ مار با دعتگاُ اتَمالٍ را بذاًذ. -1-4

 رٍػ مار با دعتگاُ فَر را بذاًذ. -2-4

 

 تزؽحات ًخاػی، هایغ ادرار، هذفَع، خَى،)بالیٌی ّای ًوًَِ آٍری جوغ عزیقِ :ات پنجن ً غػنىذف کلی جلط

 (ٍآًذٍعزٍینظ ٍاصى سخن، گلَ،

 :طو پنجنجلاىذاف ًیژه 
 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 اًجام دّذ. را آهَختِ ٍ بتَاًذ ادرار ٍ هذفَع خَى، بالیٌی ّای ًوًًَِحَُ صحیح جوغ آٍری  -1-5

 :طو غػنجل اىذاف ًیژه
 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:



را آهَختِ ٍ بتَاًذ  ٍآًذٍعزٍینظ ٍاصى سخن، گلَ، تزؽحات ،ًخاع هایغّای ًوًًَِحَُ صحیح جوغ آٍری  -1-6

 اًجام دّذ.

 مؾت ادرارىفتن ً ىػتن:  ىذف کلی جلطو

 :طو ىفتنجلاىذاف ًیژه 
 ؽذ:در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر با

 دّذ.  حیهٌاعب جْت مؾت ادرار تَض ّایظیهح  -1-7

 دّذ. حیادرار را تَض ّای( در ًوًَِّایماًت )ؽوارػ بامتز یملٌ ّایرٍػ -2-7

 :طو ىػتنجلاىذاف ًیژه 
 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 دّذ. حیرا تَض یػاهل ػفًَت ادرار ّایگًَِ تیَّ يییتؼ ّایرٍػ -1-8

 ّا  لَمَكیاعتاف صیرٍػ ّای تؾخ :ً دىن ننيکلی جلطو  ىذف

 :ننياىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 دّذ. اىیب ملٌی جذاؽذُ ٍ هَرفَلَصی ملٌی را لِشٍیا جیًتا -1-9

 .دّذآگار مؾت  DNase ٍ آگارعالت  تَلیهاً ،آگار تیًَتزً ّایظیرا در هح لَملیاعتاف -2-9

 .دّذماتاالس را اًجام  ؼیآسها -3-9

 دّذ.مَآگَالس رٍی الم را اًجام  ؼیآسها -4-9

 .دّذم اًجا راای لِمَآگَالس لَ ؼیآسها -5-9

 :طو دىنجلاىذاف ًیژه 
 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 مٌذ. زیتفغ ٍ  ذُاّرا هؾ لَملیاعتافّای ؼیمؾت آسها جیًتا -1-10

 دّذ. گزم اًجام شییآه رًگ ٍتْیِ   گغتزُ دادُ اًجاممِ  لَملیاعتاف لِشٍیاس ا -2-10

 مٌذ. نیٍتزع ذُاّهؾ نزٍعنپیه زیرا س لَملیاعتاف ؼیهَرفَلَصی ٍ آرا -3-10

 مٌذ.تؼییي اًجام ؽذُ  ّایؼیآسها جًتای بِ جِتَ با ٍ جذٍل رٍی اس جَْل را ه عَػ ًِگَ -4-10

 مٌذ. یٍ جوغ بٌذ غِیهقاّن  را با یهٌف مَآگَالس هثبت ٍ ّایلَملاعتافی بِهزبَط  جیًتا -5-10

 لیتیاعتزپتَمَك ّای بتاّوَل ٍ تؾخیص مؾت گلَ :ات یازدىن ً دًازدىنىذف کلی جلط



 :نیازدىاىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 .زدیًوًَِ بگ حصحی رٍػ بِ خَد نارّو اس ًوًَِ حلق -1-11

 گزم اًجام دّذ. شییٍ رًگ آه ِتْی گغتزػ خَد نارّو اس ًوًَِ حلق -2-11

 مٌذ. یابیؽذُ را ارس شییگغتزُ رًگ آه -3-11

 .ذیآگار خًَذارمؾت ًوا ظیًوًَِ گلَ را در هح -4-11

 :دًازدىناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 .ماتاالس را اًجام دّذ ؼیآسها -1-12

 مٌذ. یآگار خًَذار بزرع ظیهح یرٍ لیتَلیّوبتا ّاییملٌ ینزٍعنَپیٍه یهامزٍعنَپ ّاییضگیٍ -2-12

هقاٍهت بِ  يیتزاع یبِ باع تیآگار خًَذار تغت حغاع ظیهح یرٍ لیتَلیّو بتا ّاییملٌ اىیدره -3-12

 .را اًجام دّذ SXTدیغل 

  لیتیزّوَلیٍ غ لیتیعتزپتَمَك ّای ّوَلا صیّای تؾخرٍػ :ندىچيار ات ضیسدىن ًىذف کلی جلط

  :نضیسدىاىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 مؾت دّذ. يیاعنَل لیبا ظیدرصذ ٍ هح NaCl 6 ظیآگار خًَذار، هح ْایغیعَػ اعتزپتَمل را در هح-1-13

  :چياردىناىذاف ًیژه جلطو 

 باؽذ: در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر

 ماتاالس را اًجام دّذ. ؼیآسها -1-14

 را اًجام دّذ.CAMP  ؼیآسها -2-14

 ّای هختلف آلفا، بتا ٍ گاها را ببیٌذ ٍ تؼزیف مٌذ.ّوَلیش -3-14

 پٌَهَمَك,  صیّای تؾخرٍػ ٍ مؾت خلظ ات پانسدىن ً غانسدىن:ىذف کلی جلط

 :پانسدىناىذاف ًیژه جلطو 

 قادر باؽذ: ذیجلغِ داًؾجَ با يیا اىیدر پا

 دّذ. حیرا تَض لیآعپت ظیگزفتي ًوًَِ خلظ در ؽزا لتنٌی ٍ ّارٍػ -1-15



 مٌذ. اىیًوًَِ خلظ هٌاعب را ب ّاییضگیٍ -2-15

 مٌذ. اىیٍ اًتقال ًوًَِ خلظ را ب یًحَُ ًگْذار -3-15

 ًوًَِ خلظ را با رٍػ هٌاعب آهادُ مٌذ. -4-15

 .ذیارمؾت ًواآگار خًَذ ظیًوًَِ گلَ را در هح -5-15

 غانسدىن:اىذاف ًیژه جلطو 

 قادر باؽذ: ذیجلغِ داًؾجَ با يیا اىیدر پا

 ماتاالس را اًجام دّذ. ؼیآسها -1-16

 آگار خًَذار اًجام دّذ. ظیرا در هح يیاپتَچ غلیبِ د تیحغاع ؼیآسها -2-16

 اّایغزیًا صیتؾخلی ٍ ّای تزؽحات دعتگاُ تٌاعًوًَِبزرعی  ّایرٍػ :ىفذىن ً ىیجذىن اتىذف کلی جلط

 :ىفذىناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 ّای بیواریشای ًایغزیا را بذاًذ ٍ تَضیح دّذ.ّای تؾخیص آسهایؾگاّی گًَِرٍػ -1-17

 ىیجذىن:اىذاف ًیژه جلطو 

 قادر باؽذ: ذیجلغِ داًؾجَ با يیا اىیدر پا

 نیٍتزع اّذُ هؾ در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت را ایغزیًا ؼیآراگزم ٍ  شییآه ر رًگهَرفَلَصی ، ٍامٌؼ د -1-18

 .مٌذ

 ییٍ گشارػ ًْا جیًتا یٍ بزرع ّای مؾت هذفَع رٍػ : ات نٌزدىن ً بیطتنىذف کلی جلط

  :نٌزدىناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 مٌذ. اىیبًوًَِ هذفَع را  یبزرع تیاّو -1-19

 مٌذ اىیًوًَِ هذفَع را ب ینزٍعنپیٍ ه یهامزٍعنپ یبزرع جِیًت -2-19

 هذفَع را ًام ببزد. ّایمؾت هٌاعب جْت مؾت ًوًَِ ّایظیهح -3-19

 را ًام ببزد ّاظیهح يیمٌٌذُ ا یهَاد ًؾاى گز ٍ هؼزف ٍ اًتخاب -4-19

 مؾت دّذ.  افتزاقی ٍ یمٌٌذُ ٍ اًتخاب تیتقَ ظیهح یًوًَِ هجَْل را رٍ -5-19

  :نبیطتاىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:



 مٌذ. اىیب ّاظیهح يیرا در ا یٍ المتَس هثبت ٍ هٌف یگزم هٌف ّاییبامتز یملٌ یضگیٍ -1-20

 را ًام ببزد. یهَرد اعتفادُ در گالز ّایهؼزف -2-20

 مٌذ. اىیرا ب ییایویَؽیب ّایتغت جیًتا زیًحَُ تفغ -3-20

 )المتَس هثبت ّا( اعِیاًتزٍبامتز صیّای تؾخرٍػمؾت هذفَع،  :بیطت ً یکن ً بیطت ً دًم اتىذف کلی جلط

 :بیطت ً یکناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 آگار SS ٍآگار  تیعَلف غوَتیب ، EMB  ،ماًنی هلّای حیظرا در ه عِااًتزٍبامتزی َلجْعَػ ه -1-21

 مؾت دّذ.

 ّای مؾت ؽذُ را تفغیز مٌذ.ّای رؽذ مزدُ رٍی هحیظًتایج ایشٍلِ -2-21

 .مٌذ نتزعی ٍ ذُاّاس مؾت هؾ ؽذُ را در الم آهادُ یگزم هٌف لیباع -3-21

 (ارٍ اٍرُ آگ تزاتیع وَىیع ،MR/VP ،SIM ، TSIافتزاقی ) ایّظیرا در هح عِایاًتزٍبامتز عَػ -4-21

 مؾت دّذ.

 :بیطت ً دًماىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 را تفغیز مٌذ. اقتزاقی ایّظیهح را در عِایمؾت عَػ اًتزٍبامتز جیًتا  -1-22

 َّیت مٌذ. يتؼییاعتاًذارد  جذٍل مول بِرا  عِایعَػ اًتزٍبامتز -2-22

  (ی)المتَس هٌف اعِیاًتزٍبامتز صیّای تؾخرٍػمؾت هذفَع،  :يارمبیطت ً ضٌم ً بیطت ً چ اتىذف کلی جلط

 :بیطت ً ضٌماىذاف ًیژه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

آگار  SSآگار ٍ  تیعَلف غوَتی، ب EMBهل ماًنی،   ّایظیرا در هح اعِیعَػ هجَْل اًتزٍبامتز -1-23

 مؾت دّذ.

 مٌذ. زیمؾت ؽذُ را تفغ ّایظیهح یُ رٍرؽذ مزد ّایشٍلِیا جیًتا -2-23

 مٌذ. نیرا در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍ تزع یگزم هٌف لیباع -3-23

 ٍ اٍرُ آگار( تزاتیع وَىی، عMR/VP ،SIM  ،TSIافتزاقی ) ّایظیرا در هح اعِیعَػ اًتزٍبامتز -4-23

 دّذ. مؾت

 :بیطت ً چيارماىذاف ًیژه 



 بایذ قادر باؽذ: در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ

 مٌذ. زیاقتزاقی را تفغ یّاظیرا در هح اعِیمؾت عَػ اًتزٍبامتز جیًتا  -1-24

 مٌذ. تیَّ يییرا بِ مول جذٍل اعتاًذارد تؼ اعِیعَػ اًتزٍبامتز -2-24

 زیغ یّای گزم هٌف لیباع صیّای تؾخرٍػ، مؾت سخن  ً پنجن ً بیطت ً غػن: ات بیطتىذف کلی جلط

  ٌٌذُم زیتخو

 :بیطت ً پنجناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 مٌذ. اىیرا ب سخنًوًَِ  یبزرع تیاّو -1-25

 مٌذ اىیرا ب سخنًوًَِ  ینزٍعنپیٍ ه یهامزٍعنپ یبزرع جِیًت -2-25

 را ًام ببزد. سخن ّایمؾت هٌاعب جْت مؾت ًوًَِ ّایظیهح -3-25

 مؾت دّذ.  افتزاقی ٍ یمٌٌذُ ٍ اًتخاب تیتقَ ظیهح یًٍوًَِ هجَْل را ر -4-25

 :بیطت ً غػناىذاف ًیژه جلطو 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 مؾت دّذ. هَلز ّیٌتَى آگار ٍ عتزیویذ آگارهل ماًنی،   ّایظیعَػ هجَْل را در هح -1-26

 مٌذ. زیا تفغمؾت ؽذُ ر ّایظیهح یرؽذ مزدُ رٍ ّایشٍلِیا جیًتا -2-26

 مٌذ. نیرا در الم آهادُ ؽذُ اس مؾت هؾاّذُ ٍ تزع یگزم هٌف لیباع -3-26

 تغت امغیذاس را اًجام دّذ. -4-26

 مؾت دّذ. OFٍ  تزاتیع وَىی، عTSIافتزاقی  ّایظیعَػ را در هح -5-26

 مٌذ. زیتفغاقتزاقی را  ّایظیمٌٌذُ را در هح زیتخو زیغ یگزم هٌف لیمؾت عَػ باع جیًتا  -6-26

 مٌذ. تیَّ يییمٌٌذُ را بِ مول جذٍل اعتاًذارد تؼ زیتخو زیغ یگزم هٌف لیعَػ باع -7-26

 مؾت هایغ ًخاع :بیطت ً ىفتن ىذف کلی جلطو

 :بیطت ً ىفتناىذاف ًیژه جلطو 

 :در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ

 هحیظ ّای هٌاعب جْت مؾت هایغ ًخاع را بؾٌاعذ. -1-27

 ًحَُ صحیح جوغ آٍری ًوًَِ، ٍعایل مؾت ٍ عزس اًجام مؾت هایغ ًخاع را ؽزح دادُ ٍ اًجام دّذ. -2-27



 اس ًوًَِ هایغ ًخاع الم هغتقین تْیِ مزدُ ٍ رًگ آهیشی مٌذ. -3-16

 ًتایج مؾت هایغ ًخاع را با اعتفادُ اس تغت ّای تنویلی گشارػ مٌذ. -4-16

 اَّمیمتزنَبایها :بیطت ً ىػتن اتىذف کلی جلط

 :تنػبیطت ً ىاىذاف ًیژه جلطو 

 :در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ

 دّذ. حیرا بذاًذ ٍ تَض هاینَبامتزیَم ّایگًَِ یؾگاّیآسها صیتؾخ ّایرٍػ -1-28

 را اًجام دّذ. ذیهقاٍم اع لیباع یًوًَِ خلظ بِ هٌظَر جذا عاس یٍ رفغ آلَدگ یعاس یخٌث لیتنٌ -2-28

 اىیب ؼِیرا در الم آهادُ ؽذُ اس ضا َمینَبامتزیها ؼیفاعت ٍ آرا ذیاع شییهَرفَلَصی، ٍامٌؼ در رًگ آه -3-28

 مٌذ.

 را اًجام دّذ. ذفاعتیاع شییؽذُ اس خلظ رًگ آه نظیالم ف یرٍ -4-28

 مٌذ. زیتفغ خلظ را هؾاّذُ ٍ یاختصاص یشیرًگ اه جیًتا -5-28

 زرعی الهْای گزم هثبت ب :بیطت ً نين ًضی ام ات ىذف کلی جلط

 :جلطو بیطت ً نيناىذاف ًیژه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 دّذ. حیبذاًذ ٍ تَضاس ًظز الم ّای هینزٍعنَپی را هختلف گزم هثبت  ّایگًَِ صیتؾخ ّایرٍػ -1-29

 :جلطو ضی اماىذاف ًیژه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

را در الم آهادُ ؽذُ اس  هختلف گزم هثبت ّایگًَِ ؼیگزم ٍ آرا شییفَلَصی ، ٍامٌؼ در رًگ آههَر -1-30

 مٌذ. نیمؾت هؾاّذُ  ٍتزع

 ٌفیبزرعی الهْای گزم ه :ات ضی ًیکن ً ضی دًمىذف کلی جلط

 :ضی ًیکن جلطواىذاف ًیژه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 دّذ. حیبذاًذ ٍ تَضاس ًظز الم ّای هینزٍعنَپی را هختلف گزم هٌفی  ّایگًَِ صیتؾخ ّایرٍػ -1-31

 :جلطو ضی ًدًماىذاف ًیژه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

را در الم آهادُ ؽذُ اس  هختلف گزم هٌفی ّایگًَِ ؼیگزم ٍ آرا شییهَرفَلَصی ، ٍامٌؼ در رًگ آه -1-32

 مٌذ. نیمؾت هؾاّذُ  ٍتزع



 ًتایج خَاًذى ٍچگًَگی بامتزیْا حغاعیت تؼییي هختلف رٍؽْای :ضی ًضٌم ً ضی ً چيارمکلی جلطو  ىذف

  Kirby-bauer ٍMIC-MBC  اعتاًذارد رٍؽْای عبق

 :جلطو ضی ً ضٌماىذاف ًیژه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 ٍ تفغیز ٍ ماربزد آى ّا را بذاًذ. رٍػ ّای هختلف تؼییي حغاعیت بامتزی بِ آًتی بیَتیل ّا -1-33

 .را تَضیح دّذKirby-bauer  بِ رٍػرٍػ اًجام تغت اًتؾار در آگار )دیغل دیفیَصى(  - 2-33

 :ضی ً چيارماىذاف ًیژه 

 در پایاى ایي جلغِ داًؾجَ بایذ قادر باؽذ:

 را ؽزح دادُ ٍ اًجام دّذ. MIC  ٍMBCرٍػ  -1-34

 ٍ تَضیح دّذ. را بذاًذ  MIC  ٍMBC رػ ًتایج تغتْای گشا رٍػٍ ماربزد تفغیز،  -2-34

 هنابع:
 

1‐Medical Microbiology (Jawetz) Latest ed. 

2‐Practical Medical Microbiology (Mackle& McCartney) Latest ed. 
 

 
 

 عخٌزاًی ، پزعؼ ٍ پاعخ رًظ تذریص:

 پزٍصمتَر  ٍیذیَ ز ، ٍایت بزد ، ماهپیَت پاٍرپَیٌت، ّای اعالیذ ًضایل آهٌزغی :

 
 ضنجع ً ارزغیابی 

 

 ضاعت تاریخ  ضين از نوره کل)بر حطب درصذ( رًظ       آزهٌى

  هر جلسه 01 کتبی و تشریحی  کٌئیس

 10-12ؽٌبِ  06/09/95 10 کتبی و عملی ترم آزهٌى هیاى 
 10-12ؽٌبِ  18/10/95 70  کتبی و عملی آزهٌى پایاى ترم
حضٌر فعال در 

 کالش
  ّز جلغِ  10  زشیابی استادار

 

 اس .باؽٌذ داؽتِ حضَر درط درمالط اعتاد اس قبل هَظفٌذ داًؾجَیاى هقررات کالش ً انتظارات از دانػجٌ:

 هغالب رئَط جلغِ، ّز پایاى در .اعتدٍ عاػت  مالط ّز سهاى هذت .مٌٌذ ػلوی خَداری غیز ّای بحث

 حاضز مالط در قبلی هغالؼِ با تَاًذ هی داًؾجَ لذا گزدد هی ارائِ داًؾجَیاى بِ ؽفاّی عَر بِ آیٌذُ جلغِ

  .ؽَد
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 2 آزمایشگاه باکتری شناسی پسشکیجدول زمانبندی 

 

 مدرس موضوع هر جلسه  تاریخ جلسه
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20/06/95 

27/06/95 

 4)اعتزیلیشاعیَى ٍعزیق تْیِ مؾت،عزس هحیغْای اًَاع

  جلغِ(

 دمتز عْزابی

 

6-5 

 

03/07/95 

 ادرار، هذفَع، خَى،)بالیٌی ّای ًوًَِ آٍری جوغعزیقِ 

 2) (ٍآًذٍعزٍینظ ٍاصى سخن، گلَ، زؽحاتت ًخاػی، هایغ

 جلغِ(

 دمتز عْزابی

 

 دمتز عْزابی جلغِ( 2) مؾت ادرار 10/07/95 8-7

 دمتز عْزابی جلغِ( 2) ّا لَمَكیاعتاف صیرٍػ ّای تؾخ 17/07/95 10-9

 لیتیاعتزپتَمَك ّای بتاّوَل ٍ تؾخیص مؾت گلَ 24/07/95 12-11

 جلغِ( 2)

 دمتز عْزابی

 دمتز عْزابی جلغِ( 2) پٌَهَمَك صیّای تؾخرٍػ ٍ مؾت خلظ 01/08/95 14-13

ّای تزؽحات دعتگاُ تٌاعلی ٍ بزرعی ًوًَِ ّایرٍػ 08/08/95 16-15

 جلغِ( 2) اّایغزیًا صیتؾخ

 دمتز عْزابی

 2) ییٍ گشارػ ًْا جیًتا یٍ بزرع ّای مؾت هذفَع رٍػ 15/08/95 18-17

 جلغِ(

 دمتز عْزابی

)المتَس  اعِیاًتزٍبامتز صیّای تؾخرٍػمؾت هذفَع،  22/08/95 20-19

 جلغِ( 2) هثبت ّا(

 دمتز عْزابی

)المتَس  اعِیاًتزٍبامتز صیّای تؾخرٍػمؾت هذفَع،  29/08/95 22-21

 جلغِ( 2) (یهٌف

 دمتز عْزابی

 زیغ یّای گزم هٌف لیباع صیّای تؾخرٍػ، مؾت سخن 06/09/95 24-23

 جلغِ( 2) ٌٌذُم زیتخو

 دمتز عْزابی

 زیغ یّای گزم هٌف لیباع صیّای تؾخرٍػ، مؾت سخن 13/09/95 26-25

 جلغِ( 2) ٌٌذُم زیتخو

 دمتز عْزابی

 دمتز عْزابی جلغِ( 1) مؾت هایغ ًخاع 20/09/95 27

 دمتز عْزابی جلغِ( 1) اَّمینَبامتزیها 20/09/95 28

 ز عْزابیدمت جلغِ( 2) بزرعی الهْای گزم هثبت 27/09/95 30-29

 دمتز عْزابی جلغِ( 2) بزرعی الهْای گزم هٌفی 04/10/95 32-31

 ٍچگًَگی بامتزیْا حغاعیت تؼییي هختلف رٍؽْای 11/10/95 34-33

ٍ Kirby-bauer  اعتاًذارد رٍؽْای عبق ًتایج خَاًذى

MIC-MBC (2 )ِجلغ 

 دمتز عْزابی

 

 


