
 سّزا  ضبٌّذُ:         وام استاد98 – 99اٍل : ویمسال تحصیلیػلَم آسهبیطگبّی      :    رشتٍ تحصیلی ٍاحذ    1 :تعداد ياحد آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی       :عىًان درس 

                                                   سبػت2  : مدت زمان جلسٍ              1:شمارٌ جلسٍ  آضٌبیی ثب آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی        :َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

ريش 

 تدريس

يسايل  كمك 

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ّوِ اثشار ٍ ٍسبیل رٍتیي هَرد . 1

استفبدُ در آسهبیطگبُ هیکزٍح ضٌبسی 

را ضٌبختِ ٍ کبرثزد ّز یک را تَضیح 

. دّذ

یک الم هستقین را اس یک ًوًَِ . 2

خبظ تْیِ ٍ در سیز هیکزٍسکَح ًَری 

.                      جستجَ ٍ هطبّذُ ًوبیذ
 

آضٌبیی ثب اثشار ٍ دستگبُ ّبی *   

رٍتیي کبرثزدی در آسهبیطگبُ 

هیکزٍثطٌبسی 

 تْیِ الم هستقین* 

اثشار   

آسهبیطگبّی 

 هَرد ًیبس

ارائِ گشارش کبر   

ایي جلسِ در 

 پبیبى کبر

اهتحبى تئَری 

ٍ ػولی در 

 پبیبى تزم

 

 

: منبع اصلی

  2017.،  4thedition ،   Bailey and  Scott 
,
s  Diagnostic  Microbiology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سّزا  ضبٌّذُ:          وام استاد98 – 99اٍل :  ویمسال تحصیلی       ػلَم آسهبیطگبّی  :         رشتٍ تحصیلی ٍاحذ1: تعداد ياحد          آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                           سبػت2  : مدت زمان جلسٍ              2:                  شمارٌ جلسٍ آضٌبیی ثب تکٌیک ّبی رًگ آهیش ی سبدُ ٍ حیبتی:َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

فعالیتُای  ارزشیابی در حیه تدريس

 فراگیران

ارزشیابی 

 پاياوی

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

یک الم اس ثبکتزی هَرد .1
ًظزتْیِ ٍ  ثب تکٌیک رًگ 
آهیشی سبدُ آهبدُ ًوَدُ ٍ 

. سپس هطبّذُ ًوبیذ
یک الم ثب رٍش رًگ آهیشی .2

حیبتی ، آهبدُ ٍ  سپس در سیز 
هیکزٍسکَة ًَری ، هطبّذُ 

 .ًوبیذ

آضٌبیی ثب تکٌیک رًگ آهیشی *  

سبدُ  

آضٌبیی ثب تکٌیک رًگ آهیشی *

 حیبتی

اثشار ٍ   

ٍسبیل 

آسهبیطگبّی 

 هَرد ًیبس 

اًجبم تکٌیک   

ّب ٍ ارائِ 

گشارش کبر 

ایي جلسِ در 

 پبیبى

اهتحبى 

تئَری ٍ 

ػولی در 

 پبیبى تزم

  
 :منبع اصلی 

     2017.،  4thedition ،   Bailey and  Scott 
,
s  Diagnostic  Microbiology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سّزا  ضبٌّذُ: وام استاد        98 – 99اٍل :      ویمسال تحصیلی    ػلَم آسهبیطگبّی    :       رشتٍ تحصیلی ٍاحذ1:  تعداد ياحد       آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                                     سبػت2  : مدت زمان جلسٍ          3:      شمارٌ جلسٍ  ، ًوًَِ ثزداری اس فزد یب هحیطKOHآضٌبیی ثب رٍش رًگ آهیشی گزم ، رٍش :َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً قبل از )

 ـ ارزشیابی شريع كالس

 (آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

ريش 

 تدريس

يسايل  كمك 

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

 : داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
یک الم اس ثبکتزی تْیِ ًوَدُ ٍ .1

ثِ رٍش رًگ آهیشی گزم، آهبدُ ٍ 

. آى را هطبّذُ ًوبیذ

 ثز رٍی KOHثب رٍش . 2

ثبکتزی هَرد ًظز ، ًَع گزم آى را 

. تؼییي ًوبیذ

اس فزد یب هحیط ًوًَِ ثزداری . 3

اًجبم دادُ ٍ ثؼذ اس کطت در 

هحیط ّبی کطت هٌبست ٍ 

. اتَگذاری ، آى ّب را ثزرسی ًوبیذ
 

آضٌبیی ثب رٍش رًگ *  

آهیشی گزم 

آضٌبیی ثب *

 KOHتکٌیک

ًوًَِ ثزداری اس فزد یب *

هحیط جْت ثزرسی 

ثبکتزی ّبی هَجَد 

اًجبم ّز یک اس      

تکٌیک ّب ٍ 

ارائِ گشارش کبر 

ایي جلسِ در 

 پبیبى

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم

                               

 :منبع اصلی 
    2017. ،   4thedition،   Bailey and  Scott 

,
s  Diagnostic  Microbiology 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 سّزا  ضبٌّذُ:         وام استاد98 – 99اٍل : ویمسال تحصیلی          ػلَم آسهبیطگبّی  : رشتٍ تحصیلی           ٍاحذ1 :تعداد ياحد  آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی   :عىًان درس 

                                                                                سبػت2  : مدت زمان جلسٍ        4:        شمارٌ جلسٍ آضٌبیی ثب تکٌیک رًگ آهیشی آلجزت ٍ ثزرسی کطت رٍس قجل  :َدف كلی درس 
رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً قبل )

 ـ ارزشیابی از شريع كالس

 (آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

ارزشیابی 

 پاياوی

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

یک الم اس ثبکتزی هَرد ًظز آهبدُ ًوَدُ .1

ٍ ثب رٍش آلجزت رًگ آهیشی ٍ سپس 

. هطبّذُ ٍ ثزرسی ًوبیذ

کطت ّبی جلسِ قجل را هَرد ثزرسی . 2

. قزار دّذ
 

آضٌبیی ثب رٍش رًگ *  

آهیشی آلجزت 

ثزرسی کطت ّبی *

جلسِ قجل 

اًجبم تکٌیک      

رًگ آهیشی ٍ 

ثزرسی کطت ّب 

ٍ ارائِ گشارش 

 کبر ایي جلسِ

اهتحبى 

تئَری ٍ 

ػولی در 

 پبیبى تزم

: منبع اصلی

  2017.،  4thedition ،   Bailey and  Scott 
,
s  Diagnostic  Microbiology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سّزا  ضبٌّذُ:       وام استاد98 – 99اٍل :  ویمسال تحصیلی            ػلَم آسهبیطگبّی  :    رشتٍ تحصیلی           ٍاحذ1:   تعداد ياحد       آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی  :عىًان درس 

                                                                  سبػت2  : مدت زمان جلسٍ     5:      شمارٌ جلسٍ آضٌبیی ثب رٍش رًگ آهیشی اسپَر ٍ هطبّذُ اًَاع هختلف الم ّبی رًگ آهیشی ضذُ آهبدُ:َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

يسايل   ريش تدريس (دقیقٍ)زمان  خالصٍ محتًای درس

كمك 

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

یک الم اس ثبکتزی هَرد .1 
ًظز تْیِ ًوَدُ ٍ ثِ رٍش 

رًگ آهیشی  هبالضیت سجش، 
آى را آهبدُ کزدُ ٍ پس اس 

هطبّذُ،  اسپَرّب را 
 .تطخیع دّذ

اًَاع هختلف ثبکتزی ّب اس .2

ًظز ضکل ٍ آرایص را در 

تکٌیک ّبی هختلف رًگ 

 .آهیشی، ضٌبسبیی ًوبیذ

آضٌبیی ثب تکٌیک رًگ آهیشی *   
اسپَر 

هطبّذُ ٍ ضٌبسبیی الم ّبی * 

هختلف اس اًَاع رًگ آهیشی ّب ٍ 

 ثبکتزی ّب

 

اًجبم تکٌیک      
رًگ آهیشی ٍ 

ارائِ گشارش کبر 
 ایي جلسِ

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم

 

:    منبع اصلی

   2017.،  4thedition ،   Bailey and  Scott 
,
s  Diagnostic  Microbiology 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 سّزا  ضبٌّذُ:          وام استاد98 – 99 اٍل :ویمسال تحصیلی             ػلَم آسهبیطگبّی  :      رشتٍ تحصیلی         ٍاحذ1:  تعداد ياحد        آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                                              سبػت2  : مدت زمان جلسٍ     6:      شمارٌ جلسٍ هحیط سبسی در آسهبیطگبُ ٍ آضٌبیی ثب رٍش ّبی استزیلیشاسیَى:َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم )

داوشجً قبل از شريع 

 ـ ارزشیابی كالس

 (آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

 پاياویارزشیابی  فعالیتُای فراگیران

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ًحَُ سبخت ٍ آهبدُ . 1

سبسی اًَاع هختلف هحیط 

ّبی کطت کبرثزدی در 

. آسهبیطگبُ را یبد ثگیزیذ

رٍش ّبی هختلف .2

استزیلیشاسیَى ٍ هَارد 

کبرثزد ّز یک اس آى رٍش 

 .ّب را ثیبهَسد ٍ اًجبم دّذ

 

آضٌبیی ثب سبخت اًَاع هحیط *   

ّبی کطت در آسهبیطگبُ 

آضٌبیی ثب رٍش ّبی هختلف * 

استزیلیشاسیَى ثِ ٍیژُ        

 رٍش ّبی رٍتیي در آسهبیطگبُ

 

ضزكت در ساخت      

و آمادي ساسی        

محیط ٌای کطت، 

اوجام 

استزیلیشاسیون 

و ارائً گشارش 

کار اس ایه 

 جلسً

اهتحبى تئَری 

ٍ ػولی در 

 پبیبى تزم

 

:   منبع اصلی

  2017.،  4thedition ،   Bailey and  Scott 
,
s  Diagnostic  Microbiology 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سّزا  ضبٌّذُ:  وام استاد         98 – 99  اٍل :ویمسال تحصیلی         ػلَم آسهبیطگبّی :        رشتٍ تحصیلی  ٍاحذ1: تعداد ياحد   آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                                              سبػت2  ّز جلسِ : مدت زمان جلسٍ      8 و7:      شمارٌ جلسٍ آضٌبیی ثب تکٌیک جذاسبسی اًَاع ثبکتزی ّب در هحیط کطت ٍ ثزرسی اثز ػَاهل ضذػفًَی کٌٌذُ ثزرٍی ثبکتزی ّب: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

تکٌیک ایشٍلِ کزدى اًَاع . 1

هختلف ثبکتزی ّب اس یکذیگز 

را ثز رٍی هحیط کطت جبهذ 

. فزا گیزد ٍ اًجبم دّذ

ثبکتزی ًحَُ کطت دادى .2

ّب در هحیط هبیغ را آهَختِ 

. ٍ اًجبم دّذ

رٍش ثزرسی اثز ػَاهل .3

ضیویبیی هختلف ضذ ػفًَی 

کٌٌذُ را ثز رٍی رضذ   

ثبکتزی ّب، فزا گزفتِ ٍ ًتبیج 

. آًْب را تفسیز کٌذ

آضٌبیی ثب رٍش جذاسبسی اًَاع *   

ثبکتزی ّب در هحیط کطت جبهذ  

کطت دادى ثبکتزی ّب در *

هحیط ّبی هبیغ 

ثزرسی اثز ػَاهل ضیویبیی ثز *

 رٍی رضذ ثبکتزی ّب

اوجام      

ٌزیک اس 

روش ٌای 

کطت، اثز 

دادن 

عوامل 

ضیمیایی 

بز روی 

باکتزی 

ٌا،  

بزرسی و 

تفسیز 

وتایج و 

ارائً 

گشارش 

کار در 

 پایان

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم

 

:     منبع اصلی

   2017.،  4thedition ،   Bailey and  Scott 
,
s  Diagnostic  Microbiology 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سّزا  ضبٌّذُ:      وام استاد         98 – 99اٍل : ویمسال تحصیلی            ػلَم آسهبیطگبّی:          رشتٍ تحصیلی  ٍاحذ1:  تعداد ياحد       آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی  :عىًان درس 

                                                                                                              سبػت2  ّز جلسِ : مدت زمان جلسٍ     10  و 9  :      شمارٌ جلسٍ رٍش کطت ًوًَِ ثبلیٌی ادرار ، ثزرسی حزکت ثبکتزی ٍ هطبّذُ الم ّبی آهبدُ:َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ًوًَِ ادرار را در هحیط . 1

ّبی کطت هٌبست، ثب رٍش 

خبظ کطت دادُ ٍ اتَگذاری 

ًوبیذ ٍ سپس ًتبیج را در رٍس 

. ثؼذ ثزرسی ٍ تفسیزکٌذ

ثبکتزی خبظ را ثز رٍی .2

هحیط کطت هٌبست ثزدُ ٍ 

ثؼذ اس اتَ گذاری ، حزکت 

ثبکتزی را ثزرسی ٍ ضٌبسبیی 

. ًوبیذ

الم ّبی آهبدُ را هطبّذُ .3

 .کزدُ ٍ آًْب را ثطٌبسذ

 .

آضٌبیی ثب رٍش کطت ًوًَِ *   

ادرار 

ثزرسی حزکت ثبکتزی در * 

هحیط کطت خبظ  

هطبّذُ ٍ ضٌبسبیی ثبکتزی ّب * 

ٍ خػَغیبت آى ّب در الم ّبی 

 آهبدُ

اوجام      

تکىیک 

خاظ کطت 

ومووً 

ادرار ، 

حزکت 

باکتزی و 

ارائً 

گشارش 

کار در 

 پایان

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم

 



:    منبع اصلی

  2017.،  4thedition ،   Bailey and  Scott 
,
s  Diagnostic  Microbiology 

 

 

 

 

 

 

 سّزا  ضبٌّذُ: وام استاد                  98 – 99اٍل : ویمسال تحصیلی            ػلَم آسهبیطگبّی  :         رشتٍ تحصیلی  ٍاحذ1 :تعداد ياحد       آسهبیطگبُ هیکزٍثطٌبسی ػوَهی:عىًان درس 

                                                                                                              سبػت2  ّز جلسِ : مدت زمان جلسٍ     12 و11 :      شمارٌ جلسٍ آضٌبیی ثب ٍاکٌص ّبی آًشیوی ثبکتزی ّبی گزم هٌفی در هحیط ّبی کطت خبظ: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ثبکتزی خبظ را در هحیط 

ّبی کطت ٍیژُ هثل هک 

کبًکی آگبر، لیشیي آیزٍى آگبر 

کطت دادُ ٍ ثؼذ اس ...... ٍ 

اتَگذاری ، ٍاکٌص ّبی 

آًشیوی را در ّز یک فزا 

. گزفتِ ٍ ضٌبسبیی ًوبیذ

 

آضٌبیی ثب ٍاکٌص ّبی آًشیوی *   
 ، Macدر هحیط ّبی کطت 

HE ، LIA ، KIA ، MIO 
 .........

اوجام      

کطت 

 ¯gباکتزی 
در هحیط ّبی 

هَرد ًظز ٍ پس 

اس ثزرسی ٍ 

هطبّذُ ٍاکٌص 

ّب ، ارائِ گشارش 

کبر در پبیبى 

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم
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                                                                                                              سبػت2ّز جلسِ  :   مدت زمان جلسٍ     14 و 13 :      شمارٌ جلسٍ آضٌبیی ثب ٍاکٌص ّبی آًشیوی  ثب کتز ی ّبی گزم هٌفی در هحیط ّبی کطت خبظ: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ثبکتزی خبظ را در هحیط .1

ّبی ٍیژُ هثل اٍرُ ، سیتزات 

کطت دادُ ...... ٍ SIMآگبر، 

ٍ پس اس ایٌکَثبسیَى، 

ٍاکٌص ّبی آًشیوی را 

. ضٌبختِ ٍ تطخیع دّذ

آضٌبیی ثب ٍاکٌص ّبی آًشیوی *  

در هحیط کطت اٍرُ  آگبر ، 

 ٍ SIMسیوَى سیتزات آگبر ، 

 ......

اوجام      

کطت 

 ¯gباکتزی 
در هحیط ّبی 

هَرد ًظز ٍ پس 

اس ثزرسی 

ٍاکٌص ّب ، 

ارائِ گشارش کبر 

در پبیبى 

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم
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                                                                                                              سبػت2  ّز جلسِ : مدت زمان جلسٍ       16 و 15  :      شمارٌ جلسٍ در هحیط ّبی کطت ٍیژُ  g +آضٌبیی ثب ٍاکٌص ّبی آًشیوی ثبکتزی ّبی: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ثبکتزی خبظ را در هحیط . 1

ّبی کطت ٍیژُ هثل هبًتیَل 

  آگبر ٍ DNaseسبلت آگبر، 

کطت دادُ ٍ پس اس ..... 

ایٌکَثبسیَى، ٍاکٌص ّبی 

آًشیوی را ثزرسی ٍ ضٌبسبیی 

. ًوبیذ

آضٌبیی ثب ٍاکٌص ّبی آًشیوی *  

 ، MSAدر هحیط ّبی کطت 

DNase ٍ  ....

کطت ثبکتزی      
+

g در هحیط 

ّبی هَرد ًظز ٍ 

پس اس ثزرسی 

ٍاکٌص ّب ، 

ارائِ گشارش کبر 

در پبیبى 

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم
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                                                                                                              سبػت2ّز جلسِ  :  مدت زمان جلسٍ     18 و 17 :      شمارٌ جلسٍ آضٌبیی ثب تست ثزرسی حسبسیت ثبکتزی ّب ثِ آًتی ثیَتیک ّب: َدف كلی درس 

رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ثبکتزی خبظ را در هحیط .1

هٌبست جْت ثزرسی اثز آًتی 

ثِ )ثیَتیک ّب کطت دّذ 

 (رٍش اًتطبر اس دیسک 

پس اس ایٌکَثبسیَى ، ًتبیج .2

 .را ثزرسی ٍ ضٌبسبیی ًوبیذ

 

آضٌبیی ثب تست حسبسیت *  

ثبکتزی ثِ آًتی ثیَتیک ّب ثِ 

   Diffusion Disk  رٍش

 

 

 
 

کطت     

باکتزی 

بً روش 

خاظ در 

محیط 

مىاسب و 

دیسک 

گذاری ، 

بزرسی 

واکىص ٌا 

، ارائً 

گشارش 

کار در 

 پایان

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم
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رفتار يريدی    در پايان كالساَداف ييژٌ

آمادگی الزم داوشجً )

 ـ قبل از شريع كالس

 (ارزشیابی آغازيه

زمان  خالصٍ محتًای درس

 (دقیقٍ)

يسايل  كمك  ريش تدريس

 آمًزشی

ارزشیابی در حیه 

 تدريس

فعالیتُای 

 فراگیران

 پاياویارزشیابی 

:  داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

ثبکتزی را در کیت ّبی .1

تلقیح  ( API–20E )خبظ 

ًوَدُ ٍ پس اس اتَگذاری 

هٌبست ، ٍاکٌص ّبی 

ثیَضیویبیی را خَاًذُ ٍ 

. ًتیجِ را تفسیز ًوبیذ

آضٌبیی ثب رٍش ّبی هیٌیبتَری *  

 جْت ضٌبسبیی ثبکتزی ّب 

تلقیح      

باکتزی 

خاظ در 

-APIکیت 

20E و 

بعد اس 

رضد و 

تفسیز، 

ارائً 

گشارش 

کار در 

 پایان

اهتحبى تئَری ٍ 

ػولی در پبیبى 

 تزم
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