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میکروب شناسی
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Lecture topics
انگل شناسی وقارچ شناسی

ساعت
کالس

7

آشنایي با وسایل آزمایشگاه میکروب شناسي و انگل شناسي و روش های استریلیزاسیون و محیط
آزمایشگاه

2

2

آشنایي با انواع میکروسکوپ ،بررسي اجزای میکروسکوپ نوری و طرز کار با میکروسکوپ نوری

2

9

بررسي موجودات میکروسکوپي آب راکد و رنگ آمیزی ساده(بلدومتیلن) و رنگ آمیزی الکتوفنل کاتن بلو
از نمونه یک کپک و مخمر در زیر میکروسکوپ

2

3

روش نمونه برداری از بیمار ونمونه برداری از گلو

بررسي اسالید تفاوت کلني های باکتری

طرز تهیه گسترش و رنگ آمیزی باکتری ها به
روش رنگ آمیزی گرم

و قارچ(کپک و مخمر)

2

وآشنایي با شکل کلني و میکروسکوپي

0

طرز تهیه نمونه از فرد مسلول و رنگ آمیزی
اسید-فست(زیل-نلسن)

بررسي اسالید پروژکتور آمیب های انگلي انسان
رودهای -حفره ای(آنتاموبا هیستولیتیکا-انتاموبا
کلي-انتاموبا ژینژیوالیس-آکانتاموبا و نگلریا)

2

0

آشنایي با انواع محیط کشت و طرز تهیه محیط
های کشت میکروبي

بررسي اسالید پروژکتور مژه دارا ن و تاژه داران
رودهای -حفره ای(باالنتیدیا کلي ،ژیاردیا المبلیا،
تریکوموناس واژینالیس ،تریکوموناس هومونیس،
تریکوموناس تناکس)

2

1

نحوه کشت و ایزوله کردن باکتری ها از نمونه
کلینیکي و شمردن کلني باکتری ها

بررسي اسالید پروژکتور نمونه کیست نسجي و
ماکروفاژ توکسوپالسما گوندی و

2

9

بررسي کشت های هفته قبل و بررسي خصوصیات
ماکروسکوپي و میکروسکوپي و تست بیوشیمیایي
تشخیصي

بررسي اسالید پروژکتور تاژکداران خوني -بافتي
(اماستیگوت-پروماستیگوت-اپي ماستیگوت-
تریپوماستیگوت)نمونه لیشمانیا و تریپانوزوم

2

8

کشت و مشاهده کوکسي های گرم مثبت
(استافیلوکوک ،استرپتوکوک و)...

بررسي اسالید پروژکتور نمونه پشه خاکي وپشه
آنوفل و مگس تسه تسه و کنه و نمونه خون ماالریا
(پالسمودیوم ویواکس ،پالسمودیوم ماالریه،
پالسمودیوم فالسي پاروم)رینگ فرم ،شیزونت ها،
مروزوئیت ،گامتوسیت و تفاوت ها

2

75

کشت و مشاهده باسیل هایي گرم منفي (
اشریشیا کلي ،کلبسیال و پروتئوس و )...

بررسي اسالید پروژکتور نماتودها

2

77

مطالعه میکروسکوپي باکتری ها (باسیل سل،
شاربن ،دیفتری ،نیسریا ،هموفیلوس ،ویبریو،
ترپونما)

بررسي اسالید پروژکتور سستودها

2

72

تست آنتي بیوگرام (باکتری گرم مثبت و منفي) و بررسي اسالید پروژکتور ترماتود ها
تست حساسیت با مواد شیمیایي(الکل ،%15
ساولن ،صابون و کریستال ویوله)

2

73

امتحان پایان ترم
عملي-تئوری



غیبت بیش از یک جلسه در آزمایشگاه های گروه به منزله صفر تلقي مي گردد.



پوشیدن روپوش الزامي است و از ورود دانشجویاني که فاقد روپوش هستند جلوگیری مي شود.



تحویل گزارش کار آزمایشگاه به استاد مربوطه یک روز بعد از انجام آزمایش صورت گیرد .در غیر این صورت نمره
گزارش کار به دانشجو تعلق نمي گیرد.



دانشجویان مي بایست راس ساعت شروع کالس عملي در آزمایشگاه حضور داشته باشند و بعد از آن درب آزمایشگاه
بسته خواهد شد.



سایر معیارهای انظباطي مطابق آئین نامه دانشگاه توسط دانشجویان مي بایست رعایت گردد.

بارم بندی نمره آزمایشگاه میکروبشناسی وانگل شناسی
 5نمره

حضور و فعالیت در جلسه
آزمایشگاه
گزارش آزمایش

 5نمره

نمره عملی آزمایشگاه

 5نمره

نمره تئوری آزمایشگاه

 5نمره

جمع کل خام

 02نمره
تقسیم بر
3

نمره کل خالص

 5نمره

منابع اصلی درس انگل شناسی:
 -7تک یاخته شناسي پزشکي ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران.
 -2زیني فریده ،قارچ شناسي جامع پزشکي ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران.
 -9مارکل ،ادوارد کي ،انگل شناسي پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي تهران.
 -3دکتر اسماعیل صانمي ،بیماریهای انگلي در ایران ،جلد دوم  ،بیماریهای کرمي.
Markell and Voges, Medical parazitology. -0
Brown and Neva, Basic clinical parazitology. -0

Muller Baker, clinical parazitology. -1

منابع اصلی درس میکروب شناسی:
 -7میکروب شناسي جاوتز میکروبشناسي پزشکي جاوتز؛ترجمه دکترجمیله نوروزی؛ انتشاراتحیان .
-2میکروبشناسي زینسر؛ ترجمه دکترمحمدکریم رحیمي؛ انتشاراتآییژ.
-9میکروبشناسي پزشکي مورای بخش باکتری شناسي.
-3میکروبشناسي پزشکي مورای بخش ویروس شناسي؛ ترجمه دکترجمیله نوروزی؛ انتشارات اندیشه رفیع.
Diagnosis of microbiology , Baily & Scott-0

