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 89-89ًیوسال دٍم                       2داًطجَیاى رضتِ پرستاری ترم  گروه یادگیرنده:هیکرٍب ضٌاسی )ػولی(            عنوان درس:

 ٍاحذ 5/0 تعداد واحد:          گرٍُ(                   3) 14-20دٍضٌبِ روز برگساری کالس: دکتر جالل هرداًِ                      نام استاد:

 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

ّای هَجَ در آزهایطگاُ  آضٌایی با ٍسایل آزهایطگاُ ٍ دستگاُ اٍل

 ضٌاسی پسضکی هیکرٍب

 ضٌاسی پسضکی ضرح هقررات آزهایطگاُ هیکرٍب-

 ّای هَرد استفادُ در آزهایطگاُ  ضرح ًام ٍ کاربرد ٍسایل ٍ دستگاُ-

 یکرٍسکَپ ًَریکار با ه- دٍم

 تْیِ الم هستقین-

 آضٌایی با هیکرٍسکَپ ًَری-

 تْیِ الم هستقین از ًوًَِ بالیٌی-

 تْیِ گسترش- سَم

 آهیسی سادُ رًگ-

 اًجام ًحَُ تْیِ گسترش-

 بلَ ٍ فَضیي ّای هتیلي آهیسی سادُ با رًگ اًجام رًگ-

 ّای کطت هحیط- چْارم

 ساخت هحیط کطت-

 تّای کط بیاى اًَاع هحیط-

 ّای کطت جاهذ، ًیوِ جاهذ ٍ هایغ  ساخت هحیط-

 ّای هختلف  ّا در هحیط کطت باکتری- ّا ّای کطت دادى باکتری رٍش- پٌجن

 آهیسی گرم اًجام رٍش رًگ- آهیسی گرم رًگ- ضطن

 آهیسی کپسَل رٍش رًگ- ّفتن

 آهیسی اسپَر رٍش رًگ -

 ّا حرکت باکتری-

 آهیسی کپسَل اًجام رًگ-

 آهیسی اسپَر گاًجام رً -

 ّا بررسی حرکت باکتری -

 کطت ترضحات حلق- ّطتن

 کطت خاک-

 بیَگرام آًتی-

 اًجام کطت از ترضحات حلق-

 اًجام کطت خاک-

 بیَتیکی( بیَگرام )تست تؼییي حساسیت آًتی اًجام آًتی -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 89-89ًیوسال دٍم                      2داًطجَیاى رضتِ پرستاری ترم  گروه یادگیرنده:ضٌاسی )ػولی(            هیکرٍب عنوان درس:

 پیشنیاز:         ٍاحذ                                               5/0تعداد واحد: دکتر جالل هرداًِ                        نام استاد:

 

بیَگرام  ّای تطخیصی ٍ آًتی ّای کطت، تست ّا، هحیط آهیسی باکتری ضٌاسی پسضکی، ضکل ٍ رًگ ُ هیکرٍبقَاًیي آزهایطگاآضٌایی با  هدف کلی درس:

 ّای بیواریسا باکتری
 

 اهداف ویژه

 ّا آضٌایی داضتِ باضذ. ّای هختلف باکتری آهیسی ضٌاسی ٍ رًگ با ٍسایل آزهایطگاّی هیکرٍب-1

 ا ضرح دّیذٍّا ر ّای کطت دادى باکتری ّای کطت ٍ رٍش هحیط-2

 با کطت ترضحات حلق ٍ فلَر هیکرٍبی حلق آضٌایی داضتِ باضذ.-3

 بیَگرام را ضرح دّذ. رٍش اًجام آًتی-4

 

 پیص سازهاى دٌّذُ الگوی تدریس:   سخٌراًی، پرسص ٍ پاسخ ٍ بحث گرٍّیروش تدریس: 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 .داًطجَ بایذ بِ طَر هٌظن در جلسات درس حضَر یابذ-1

 با آهادگی قبلی در هباحث درس هطارکت داضتِ باضذ.-2

 ّای هیاى ترم ٍ پایاى ترم الساهی است. ضرکت داًطجَ در اهتحاى-3

 داًطجَیاى بایذ در ّر جلسِ با هطالؼِ درس قبلی در کالس حضَر یافتِ ٍ برای پرسص درسی آهادگی داضتِ باضذ.-4
 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 ًورُ 1  ّای ػولی با رػایت هقررات آزهایطگاُ در کالسحضَر هٌظن -1

 ًورُ 15      ػولیآزهَى -2

 ًورُ 4      کتبیآزهَى  -3

 
  

  

 


