
 
 

 

  
 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     دانشکد

 0/1/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    و انگل شناسی شناسی میکروبنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 كليات ويروس شناسي:  جلسهعنوان 

ساختمان انواع ويروس ها و نحوه ارتباط ويروس و ميزبان، طبقه بندي ويروس ها. راههااي  تخاصي    :   جلسههدف کلی 

 بيماريهاي ويروسي

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  ارايه دهد. ويروستعريفي از 

 را شرح دهد. ساختمان ويروس ها 

  را شرح دهد. ويروس هاانواع 

  را توضيح دهد. ويروسچگونگي تقابل ميزبان و 

 .راههاي تشخيص بيماريهاي ويروسي را  توصيف كنيد 

 ترکیبی       /     *مجازی        حضوری         /    روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 * فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 طرح سوال عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :
 بيماريهاي ويروسي در ايران دكتر اسماعيل صايبي

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دومجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                             :                                                   گروه آموزشی:            دانشکد

 99/1/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    و انگل شناسی شناسی میکروبنام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی درس:مسئول  5/9 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پاكس ويروسو  هرپس سيمپلكس ويروس:  جلسهعنوان 

هرپس سيمپلكس ويروس) بيماري تب خاا،  ببلاه مرناان و :   جلسههدف کلی 

 زونا(.  پاكس ويروس )بيماري ببله(
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 .دوره كمون و عاليم هر كدام از دوره بيماريها را توضيح دهد 
 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 
 .راههاي انتقا، و پيشگيري  بيماري را شرح دهد 
 .نشانه هاي مهم بيماري را بشناسد 
 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماريها را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای  منبع درس :

 دكتر اسماعيل صايبي بيماريهاي ويروسي در ايران

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سومجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 91/1/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  



 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پاراميكسوويروس -اورتوميكسوويروس:  جلسهعنوان 

اورتوميكسوويروس )بيماري انفوالنزا(  پاراميكساوويروس :   جلسههدف کلی 

 )بيماري پاراانفوالنزا  سرخك اوريون(
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

  هر كدام از دوره بيماريها را توضيح دهد.دوره كمون و عاليم 
 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 
 .راههاي انتقا، و پيشگيري  بيماري را شرح دهد 
 .نشانه هاي مهم بيماري را بشناسد 
 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماريها را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته  منبع درس :

 دكتر اسماعيل صايبي بيماريهاي ويروسي در ايران

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 چهارمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 05/1/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

:  جلسهعنوان 
 پيكورناويروس رابدوويروس توگاويروس بنتروويروس هپادناويروس

پيكورناويروس)بيماري فلا  اففا،( رابادوويروس)بيماري :   جلسههدف کلی 

 )Aسااااارخجه(.بنتروويروس)هپاتيت هاري( توگاويروس)بيمااااااري



 (B هپادناويروس)هپاتيت

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  و عاليم هر كدام از دوره بيماريها را توضيح دهد.دوره كمون 
 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 
 .راههاي انتقا، و پيشگيري  بيماري را شرح دهد 
 .نشانه هاي مهم بيماري را بشناسد 
 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماريها را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 دكتر اسماعيل صايبي بيماريهاي ويروسي در ايران

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 پنجمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 0/91/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 كليات باكتري شناسي:  جلسهعنوان 

ساختمان باكتري  فبقه بندي باكتريها  ضمايم بااكتري  :   جلسههدف کلی 

نحوه توليد مثل و تكثير باكتري  راههاي تشخيص باكتري. عوامل 

 فيزيكي موثر بر باكتري.
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 ساختمان باكتري را توضيح دهد 
 .ضمايم باكتري را شرح داده و وظايف هر كدام را توضيح دهد 

 .نحوه توليد مثل باكتري  را شرح دهد 

 .راههاي تشخيص بيماريهاي باكتريايي را  توصيف كنيد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 



 /          پروژه        /        تاالر گفتگو *     فعالیت آموزشی :   تکلیف     

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 ششمجلسه 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                                :   دانشکد

 1/91/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گروه باكتري  كوكسي هاي گرم مثبت:  جلسهعنوان 

 استافيلوكوك  استرپتوكوك  استرپتوكوك پنومونيه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  مرفولوژي خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد 

 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 

 .انتشار جغرافيايي بيماري در ايران و جهان را توضيح دهد 

  دهد. شرحاقدامات الزم در مراقبت از بيماري را 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    



  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 مهفتجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                  :                                                   گروه آموزشی:                       دانشکد

 90/91/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گروه باكتري كوكسي هاي گرم منفي:  جلسهعنوان 

 نايسيرياها)نايسريا گونورب   نايسريا مننگوكوك(:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  مرفولوژي خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد 

 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 

 .انتشار جغرافيايي بيماري در ايران و جهان را توضيح دهد 

 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماري را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هشتمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 09/91/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:



 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گروه باكتري باسيل هاي گرم مثبت:  جلسهعنوان 

 كورينه باكتريوم ها باسيل بنتراسيس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  مرفولوژي خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد 

 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 

 و جهان را توضيح دهد. انتشار جغرافيايي بيماري در ايران 

 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماري را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 طرح سوال عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 نهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                              :                                                   گروه آموزشی:           دانشکد

 91/91/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گروه باكتري كلستريديدم ها:  جلسهعنوان 

 م تتاني   كلستريديويم بوتولينيم كلستريديو:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  مرفولوژي خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد 



 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 

 .انتشار جغرافيايي بيماري در ايران و جهان را توضيح دهد 

 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماري را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دهمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 1/99/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گروه مايكوباكتريوم ها:  جلسهعنوان 

 مايكوباكتريوم توبركلوزيس  مايكوباكتريوم لپره:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  مرفولوژي خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد 

 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 

  ايران و جهان را توضيح دهد.انتشار جغرافيايي بيماري در 

 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماري را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 آزمون :  طرح سوالعنوان و نوع 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 



 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دهميازجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                        :                                                   گروه آموزشی: دانشکد

 90/99/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 واحد:تعداد 

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گروه باكتري باسيل هاي گرم منفي:  جلسهعنوان 

 انتامبا كولي  سالمونال  شيگال كلبسيئال   پروتئوس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند:دانشجو بايد 

  مرفولوژي خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد 

 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 

 .انتشار جغرافيايي بيماري در ايران و جهان را توضيح دهد 

 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماري را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی  منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دوازدهمجلسه 
 



 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 09/99/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گروه باكتري باسيل هاي گرم منفي:  جلسهعنوان 

 كلره ب  هموفيلوس .بوردتال يرسينيا  ويبريو:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  مرفولوژي خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد 

 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 

  در ايران و جهان را توضيح دهد.انتشار جغرافيايي بيماري 

 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماري را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 آزمون :  طرح سوالعنوان و نوع 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سیزدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                       :                                                   گروه آموزشی:  دانشکد

 01/99/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 



 گروه باكتري مارپيچي:  جلسهعنوان 

 ترپونماها  بورليا ها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  مرفولوژي خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد 

 .عاليم و عوارض بيماري را توصيف كند 

 .انتشار جغرافيايي بيماري در ايران و جهان را توضيح دهد 

 .اقدامات الزم در مراقبت از بيماري را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 ميكروب شناسي پزشکی جاوتز و زينسر

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهاردهمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 5/90/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مقدمه انگل شناسي:  جلسهعنوان 

كليات انگل شناسي، شامل: شناخت انواع زندگي انگلي و نحوه ارتباط انگل و ميزبان، طبقه بندي انگل :   جلسههدف کلی 

 ها. راههاي  تخصي  بيماريهاي انگلي

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  تعريفي از انگل 

  انواع زندگي انگل ها 

  چگونگي تقابل ميزبان و انگل 

  طبقه بندي انگل ها 

 را بداند راههاي تخصي  بيماريهاي انگلي 



 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 بيماري هاي انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهري

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 پانزدهمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 90/90/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بيماري ماالرياطبقه بندي تک ياخته ها، تک ياخته هاي خون و نسج: :  جلسهعنوان 

 بررسي بيماري ماالريا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  انواع مصتلف عامل و ناقل بيماريتوضيح 

  چرخه زندگي انگلشرح 

  عاليم و عوارض بيماريتوصيف 

  انتقال و پيخگيري و درمان بيماريشرح راههاي 

  نخانه هاي مهم بيماريشناسايي 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع منبع درس :

 بيماري هاي انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهري

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 شانزدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                    :                                                   گروه آموزشی:                     دانشکد

 91/90/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تک ياخته هاي خون و نسج: بيماري هاي توكسوپالسموسيس و سالک:  جلسهعنوان 

 بررسي بيماري سالک و توكسوپالسموسيس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  عامل و ناقل بيماري سالک و توكسوپالسما 

  چرخه زندگي انگل ليخمانيا و توكسوپالسما 

  عاليم و عوارض بيماري 

  انواع انگل ليخمانيا و بيماري ناشي از آنها 

  راههاي انتقال و پيخگيري و درمان بيماري 

  مراقبت پرستاري از بيماري 

 نحوه نمونه برداري از زخم سالک 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای  منبع درس :

 بيماري هاي انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهري

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 هفدهمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                  :                                                   گروه آموزشی:                       دانشکد

 00/90/11 تاريخ ارائه درس : 9011-9911سال تحصیلی  :  

  91 ساعت:                           سه شنبهروز:    میکروب شناسی و انگل شناسینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتنی مسئول درس: 5/9 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 91/0/11 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تک ياخته هاي گوارشي و تناسلي: بيماري اسهال خوني آميبي، ژيارديازيس، تريکوموناسيس:  جلسهعنوان 

 بررسي تک ياخته هاي گوارشي:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بايد بتواند:دانشجو 

  عامل بيماريهاتوضيح 

  عاليم و عوارض بيماريتوصيف 

  چرخه زندگي انگلشرح 

 رايط انتقال هر كدام ار بيماريهاتوضيح ش 

  انتقال ، پيخگيري و درمان بيماريشرح راههاي 

 رل بيماريها و مراقبت از بيمارانشرح اقدامات الزم در كنت 

 ترکیبی       /   مجازی     *   حضوری         /      روش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو *

 عنوان و نوع آزمون :  طرح سوال

 طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت  منبع درس :

 بيماري هاي انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهري

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  91مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 


