طرح درس  :باكتري شناسي عملي هوشبري
عنوان درس  :باكتري شناسي عملي

سال تحصيلي  :نيمسال اول سال تحصيلي98-99

تعداد و نوع واحد  0/5 :واحد عملي

فراگيران  :دانشجويان رشته هوشبري

شماره درس 05:

تاريخ شروع ترم98/7/61 :

دروس پيشنيار -:

تاريخ پايان ترم 98/9/ 69

روز و ساعت تدريس  :سه شنبه 8-60
مكان تدريس  :آزمايشگاه ميكروب شناسي پزشكي
مدرسين  :دکتر ميترا مطلبی
هدف کلی  :آشنائی با مقررات آزمايشگاه باکتري شناسی  ،شكل  ،رنگ آميزي  ،محيط کشت و تستت هتاي تشتصيآ آزمايشتگاهی و آنتتی بيت رام
باکتري هاي بيماري زا
جلسه

تاريخ

هدف كلي

اول

98/7/61

دوم

98/7/23

اهداف ويژه رفتاري:

شيوه تدريس و

فعاليتهاي

در پايان هر جلسه دانشجو بايد قادر باشد

رسانه آموزشي

دانشجويان

سخنراني

پرسش و

مشاهده وسايل

پاسخ

آشنائي با آزمايشگاه

.6

.مقررات آزمايشگاه را شرح دهد و به آنها عمل كند

باكتري شناسي و

.2

نام و كاربرد وسايل مورد استفاده در آزمايشگاه را شرح

تهيه گسترش و رنگ
آميزي باكتريها

دهد
.3

كار با ميكروسكوپ را بدرستي انجام دهد.

.4

نحوه تهيه گسترش را انجام دهد.

.5

رنگ آميزي گرم را انجام دهد.

انواع محيط كشت

.6

انواع محيط كشت را شرح دهد.

روش هاي كشت باكتري

.2

محيط آگار خوندار ،آگار مكانكي و محيط مولر را بسازد

ها و تهيه كشت خالص ا ز

.3

روش كشت خطي را شرح دهد.

آنها

.4

روش كشت  Pour Plateرا شرح دهد.

.5

يك كشت خطي انجام دهد.

شناسائي استافيلوكك

.6

واكنش گرم و خواص گروه استافيلوككها را شرح دهد.

آرئوس

.2

مورفولوژي  ،اندازه كلني و هموليز آن را بر روي پليتت

چهارم

98/7/30

پنجم

98/8/7

انتروباكترياسه

ششم

98/8/64

تستهايIMVIC

هفتم

98/8/26

آنتي بيوگرام

آگار خون دار توضيح دهد.

سخنراني

عملي

سخنراني

انجام كار

نمايش تستها

عملي

.3

واكنش كاتاالز را شرح و انجام دهد.

.4

واكنش كوآگوالز و انجام دهد را شرح دهد.

.5

تست كاتاالز را انجام دهد.

.6

خصوصيات رنگ آميزي گرم و شكل انتروباكترياسته را

سخنراني تخته

توضيح دهد.

سياه  ،نمايش

.2

انجام كار

خصوصيات كشت  E.coilسالمونال  ،شيگال ،كلبسيال ،

كشت،

انجام كار

وپروتئوس را بر روي محتيط هتاي،IMVIC، EMB

لوله اي

عملي

نمايش تستهاي

انجام كار

مثبت

عملي

دکتر مطلبی

دکتر مطلبی

دکتر مطلبی

دکتر مطلبی

 TSIو شرح دهد.
سري تستهاي IMVICرا شرح دهد.

.6

اهميت پزشكي تست حساسيت آنتي بيتوتيكي را شترح
دهد.

.2

تست حساسيت آنتي بيوتيكي ( آنتتي بيتو گترام ا را
شرح دهد.

.3

دکتر مطلبی

تست حساسيت آنتي بيتوتيكي  s.aureusو  E.coliرا
انجام دهد و هاله مهاري هر يك از آنتي بيوتيتك هتا را
اندازه گيري و تفسير كند

سخنراني

انجام كار

نمايش تستهاي

عملي

دکتر مطلبی

جلسه

تاريخ

هدف كلي

سوم

98/8/28

هشتم

98/9/5

نهم

98/9/62

اهداف ويژه رفتاري:

شيوه تدريس و

فعاليتهاي

در پايان هر جلسه دانشجو بايد قادر باشد

رسانه آموزشي

دانشجويان

بررسي اثر

.6

اثر عوامل شيميائي بر رشد باكتريها را شرح دهد.

آنتي سپتيك ها

.2

اختالف بين آنتي سپتيك و دز انفكتان را شرح دهد.

بر باكتري ها

.3

اهميت پزشكي دزانفكتانهاي مصرفي به عنتوان عوامتل

سخنراني

انجام كار

نمايش تستها

عملي

دکتر مطلبی

استريل كننده را شرح دهد.
.4

اثر مهارآنتي سپتيك هاي مختلف بر روي

 E.coliو

 S.aureusرا مشاهده كند.
نمونه برداري از قسمتهاي

-6

مختلف بدن

كشت ادرار

98/9/69

نمونه برداري از گوش  ،چشم  ،زخم و ترشحات و
خون را شرح دهد.

-2

روش نگهداري نمونه ها را در آزمايشگاه شرح دهد

-3

روش كشت نمونه ها را شرح دهد

-6

انواع روشهاي كشت ادرار را شرح دهد

-2

محيطهاي كشت ادرار را شرح دهد

-3

مراحل جمع آوري  ،وسايل كشت و طرز كشت بر روي
محيط كشت را شرح داده انجام دهد

-4

كلني كانت را شرح دهد

-5

عوامل شايع عفونت هاي ادراري را توضيح دهد.

سخنراني
نمايش

انجام كار

اساليدهاي الزم

عملي

دکتر مطلبی

دکتر مطلبی
سخنراني نمايش

انجام كار

اساليد

عملي

مرور بر آزمايشات

دکتر مطلبی
امتحان

دکتر مطلبی
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