
  

 

 

 ( COURSE PLANطرح دوره ) 

 

 معرفی درس: 
مشخصات و ويژگی های بیماری عفونی واگیردار را مورد بررسی قرار داده و زمینه مراقبت از بیمار در محیط بالینی را  اين درس   ❖

راههای انتقال و كنترل بیماری و همچنین    موضوع؛عالئم و نشانه های  افراهم می كند. در اين درس فراگیران بتوسط دانشجو  

  را فرا می گیرند. آشنا شده و نحوه مراقبت از بیمار بیماری

 هدف كلي ❖

 ) عالئم، راههای انتقال و كنترل بیماری، تشخیص، درمان و مراقبت از بیمار(   بیماری های واگیر دار عفونیآشنايی با 

 

 

 پرستاريمقطع و رشته تحصیلی: پرستاري      دانشکده :  پرستاري                           گروه آموزشی: 

 واحد   5/1 :  تعداد واحد پزشکي   شناسي  میکروبنام درس :   

 نوع واحد : نظری و عملي 

 10-12دوشنبه  روز و ساعت برگزاری كالس:    پیش نیاز: فیزیولوژی. آناتومي 

 پرستاری  1401مکان برگزاری: دانشکده پرستاری، كالس ورودی 

                                               : محمدرضا فروتنيمسئول برنامه  

 foroutani237@gmail.comآدرس پست الکترونیکي:                                          07152247110شماره تماس دانشکده:   

 محمد سبحاني الری. محمدرضا فروتنيمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 محمدرضا فروتنيتهیه و تنظیم :   

 1401ماه  بهمن تاریخ تدوین/ بازنگری:  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ریزی درسي و آموزشي



 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 
 گروه هرپس سیمپلکس ويروس    .مقدمه و كلیات ويروس شناسی .1

 اطفال بیماری هاری و فلج  .2

 هپاتیت ويروسی  .3

 گروه باكتری های گرم مثبت كروی)استافیلوكوک.استرپتوكوک(  ..(مقدمه باكتری شناسی)طبقه بندی،خصوصیات .4

 گروه باكتری های گرم منفی كروی)نايسريا،(  .5

 گروه باسیل های گرم مثبت  )آنتراكس.كلستريديدوم ها(  .6

 سالمونال. شیگال.بروسالها( ) ايکواليی. منفی گرم ی ها اسیلب  گروه .7

 مايکوباكتريوم ها)سل .جذام( .8

 گروه باكتری مارپیچی)سفلیس(  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف كلي ❖

 مقدمه و كلیات ويروس شناسی 
 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند: 

 مشخصات ويروس ها را نام ببرد ▪

 ويژگی های بیماری های ويروسی را نام ببرد.  ▪

 بندی ويروس ها را شرح دهد. طبقه  ▪

 

 هدف كلي ❖

 ويروس  سیمپلکس هرپس گروه 



 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند: 

 مشخصات و عالئم بیماری)تبخال.آبله مرغان . زونا( را نام ببرد.  ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد.  ▪

 دهد. نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسی قرار  ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشريح نمايد.  ▪

 

 هدف كلي ❖

   بیماری هاری و فلج اطفالآشنايی دانشجو با 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند: 

 مشخصات و عالئم بیماری)هاری. فلج اطفال( را نام ببرد.  ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد.  ▪

 تشخیص و درمان را مورد بررسی قرار دهد. نحوه  ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشريح نمايد.  ▪

 

 هدف كلي ❖

 انواع بیماری هپاتیت ويروسی. آشنايی دانشجو با 

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند: 

 مشخصات و عالئم بیماری)انواع هپاتیت ويروسی( را نام ببرد. ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد.  ▪

 نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسی قرار دهد.  ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشريح نمايد.  ▪

 

 

 هدف كلي ❖

 مشخصات كلي باكتری ها آشنایي دانشجو با  
 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد.باكتری ها  مشخصات   ▪

 را نام ببرد.  طبقه بندی باكتری ها ▪

 دهد.  شرح را  باكتری ها  نحوه تشخیص و درمان   ▪

 تشریح نماید.  استریلیزاسیون  نحوه   ▪



 

 

 

 هدف كلي ❖

 باكتری های گرم مثبت كروی)استافیلوكوک. استرپتوكوک( آشنایي دانشجو با  
 

 اهداف اختصاصي  ❖

 ند:دانشجو  در پایان دوره باید بتوا

 را نام ببرد.   های ناشي از باكتری ها)عفونت بیمارستاني.پنوموكوک.گلودردچركي(  مشخصات و عالئم بیماری  ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد. ▪

 نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسي قرار دهد.  ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشریح نماید.  ▪

 

 

 

 هدف كلي ❖

 ( نایسریاهاكروی)  منفي آشنایي دانشجو با باكتری های گرم  
 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد.   )مننژیت. سوزاک(مشخصات و عالئم بیماری های ناشي از باكتری ها ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد. ▪

 قرار دهد. نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسي   ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشریح نماید.  ▪

 

 

 
 

 

 هدف كلي ❖

 باسیل های گرم مثبت)كلستریدیوم ها( و )آنتراكس(آشنایي دانشجو با  

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد.)كزاز.بوتولیسم.سیاه زخم(مشخصات و عالئم بیماری های ناشي از باكتری ها   ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد. ▪



 نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسي قرار دهد.  ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشریح نماید.  ▪

 

 

 هدف كلي ❖

 ( پسودوموناس( و )ایکوالیي) منفي  آشنایي دانشجو با باسیل های گرم 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد. )عفونت روده ایي. عفونت بیمارستاني(مشخصات و عالئم بیماری های ناشي از باكتری ها   ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد. ▪

 و درمان را مورد بررسي قرار دهد. نحوه تشخیص   ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشریح نماید.  ▪

 

 

 

 هدف كلي ❖

 سالمونال. شیگال(آشنایي دانشجو با باسیل های گرم  منفي)

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 (را نام ببرد.اسهال خوني باكتریایيمشخصات و عالئم بیماری های ناشي از باكتری ها )عفونت   ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد. ▪

 نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسي قرار دهد.  ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشریح نماید.  ▪

 

 

 

 هدف كلي ❖

 بروسال( های گرم  منفي) آشنایي دانشجو با باسیل  

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 (را نام ببرد. تب مالتمشخصات و عالئم بیماری های ناشي از باكتری ها ) ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد. ▪

 نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسي قرار دهد.  ▪

 ا تشریح نماید. نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری ر ▪

 



 

 هدف كلي ❖

 مایکوباكتریوم ها ) سل. جذام( آشنایي دانشجو با  
 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مشخصات و عالئم بیماری های ناشي از باكتری ها را نام ببرد. ▪

 راههای انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد. ▪

 بررسي قرار دهد. نحوه تشخیص و درمان را مورد   ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشریح نماید.  ▪

 

 

 

 

 هدف كلي ❖

 باكتری های مارپیچي)تروپونماها( آشنایي دانشجو با  

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 (را نام ببرد. سفلیسمشخصات و عالئم بیماری های ناشي از باكتری ها ) ▪

 انتقال و كنترل بیماری را نام ببرد.راههای   ▪

 نحوه تشخیص و درمان را مورد بررسي قرار دهد.  ▪

 نحوه  كنترل و پیشگیری از بیماری را تشریح نماید.  ▪

 

 

 
 

 روش آموزش ❖
 

 مجازي                                      حضوري تركیبی                                          

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:   ❖
 و كامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد  ويدوئو پروژكتور  ، اساليد پروژكتور  ▪

 



   :منابع درسي   ❖

 خیر    بلي   آیا كتاب /مقاله خاصي برای معرفي به دانشجویان به عنوان منبع درسي در نظر دارید؟ 

 در صورت وجود جدول زير را تکمیل كنید: •

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه 

 1374بیماريهای ويروسی. دكتر اسماعیل صائبی. چاپ 

 1371بیماريهای عفونی. دكتر علی اكبر واليتی. چاپ 

 1371باكتری شناسی دكتر پرويز اديب فر.چاپ 

 1372شناسی جاوتز. چاپ میکروب 

 

و  كتاب  های  سرفصل  اساس  بر 

مشخص          هرجلسه  عناوين 

 می باشد 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجویان به 

 مقاله 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 كنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری



 

 

بر   • ...( عالوه  و  فیلم، مجموعه اساليد  )مانند  يا هر نوع محتوای ديگری  در صورتی كه در نظر داريد جزوه 

، مشخصات آن را ذكر كنید و  به دانشجويان معرفی كنید   منبع درسيكتاب فوق يا به تنهايی به عنوان  

 آن را ضمیمه نمايید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه محتوای بارگذاری شده بر روی سامانهی،  منظور اساليد پاور پوينت، جزوه، فیلم آموزش *

 

عنوان   • به  را   )... و  جزوه  اساليد،  مجموعه  كتاب،  )مانند  ديگری  محتوای  داريد  نظر  در  كه  صورتی  منبع  در 
، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  به دانشجويان معرفی كنید   مطالعه بیشتر 

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(
.  

1 ......................................................................................................................................................................................................................  

2 ......................................................................................................................................................................................................................  

3 ......................................................................................................................................................................................................................  

 آزمون های خود ارزیابي 

 خیر    بلی    ايد؟. آيا برای درس خود آزمون در نظر گرفته1

 كنید.ها را ذكر در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون ▪

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

     

    

    

    

    

    



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویان تكاليف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 پروژه درسي  ▪

 خیر    بلی    ايد؟ . آيا برای درس خود پروژه پايان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسید:            

با بیماران    دادن جهت قرار توان تصمیم  عفونی  دانشجويان در موقعیت های چالش برانگیز هنگام كار  افزايش  و 

، دانشجويان بايد در طول اين دوره موضوعات چالش برانگیز در حوزه  بیمارانی  چنین  مراقبت از  گیری صحیح در  

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

دادن  

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

 دادن مدرس

هدف از ارائه  

 تکلیف 

      

 
     



موضوعات مورد نظر از سوی استاد    را با تاكید بر بالین مورد بحث و تجزيه و تحلیل قرار دهند.  مراقبت از بیمار 

 مربوطه در طول ترم ارائه خواهد شد.

 

 ارزشيابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 8 آزمایشگاه عملي 

 10 آزمون پایان ترم 

 2 شركت فعال در كالس و حضور و غیاب 

 

 

 مقررات  ❖

                                      10حداقل نمره قبولي    .1

    و مقررات آموزشي  بر طبق قانون : تعداددفعات مجاز غيبت در كالس .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401. پرستاری جدول زمان بندی میکروب شناسی

 پس از اتمام بخش انگل شناسی؛ مبحث میکروب شناسی شروع میشود. 

 

 ساعت ارایه  تاریخ ارائه 

 موضوع جلسه 

 نحوه ارائه  مدرس

امکانات 

مورد  

 نیاز

روش  

 ارزشیابي

4/2/1402 12-10 

 مقدمه و كلیات ويروس شناسی 

 گروه هرپس سیمپلکس ويروس 
 

محمدددد رضدددا 

 فروتنی
 مجازی. آفالين

امکانددددات 

فضدددددای 

 مجازی

 آزمون میان ترم

 آزمون پايان ترم 

 

11/2/1402 12-10 

 

 اطفال بیماری هاری و فلج 
 

محمدددد رضدددا 

 فروتنی

و  بحث  سخنرانی، 

گفتگو، پرسدش و 

 پاسخ

امکانددددات 

فضدددددای 

 حضوری

 آزمون میان ترم

 آزمون پايان ترم 
 

18/2/1402 12-10 

 هپاتیت ويروسی 
محمدددد رضدددا  

 فروتنی

و  بحث  سخنرانی، 

گفتگو، پرسدش و 

 پاسخ

امکانات  

فضای  

 حضوری 

 آزمون میان ترم

 آزمون پايان ترم 
 

25/2/1402 12-10 

 شناسي باكتری مقدمه

  رشد،روش بندی،خصوصیات طبقه)

 ...( كشت، 

  مثبت گرم های باكتری گروه

 ( استرپتوكوک.استافیلوكوک)كروی

 

محمدددد رضدددا 

 فروتنی

و  بحث  سخنرانی، 

گفتگو، پرسدش و 

 پاسخ

امکانات  

فضای  

 حضوری 
 آزمون میان ترم

 آزمون پايان ترم 
 

1/3/1402 12-10 

  منفی  گرم های  باكتری گروه

محمدددد رضدددا  ( نايسريا،)كروی

 فروتنی

و  بحث  سخنرانی، 

گفتگو، پرسدش و 

 پاسخ

امکانات  

فضای  

 حضوری 

 آزمون میان ترم

 آزمون پايان ترم 

8/3/1402 12-10 

   مثبت گرم های  باسیل گروه

محمدددد رضدددا  ( ها  كلستريديدوم.آنتراكس)

 فروتنی

و  بحث  سخنرانی، 

گفتگو، پرسدش و 

 پاسخ

امکانات  

فضای  

 حضوری 

 آزمون میان ترم

 آزمون پايان ترم 
 

15/3/1402 

 تعطیل رسمی
12-10 

 منفی  گرم های  باسیل گروه

 .بروسال(شیگال. سالمونال.ايکواليی )

محمد رضا  

 فروتنی
مجددددددازی 

 .آفالين

امکانددددات 

فضدددددای 

 مجازی

 آزمون میان ترم

 آزمون پايان ترم 
 

22/3/1402 

12-10 
 مايکوباكتريوم ها)سل .جذام(

 ( سفلیس)مارپیچی باكتری گروه

محمد رضا  

 فروتنی
مجددددددازی 

 .آفالين

امکانددددات 

فضدددددای 

 مجازی

 آزمون میان ترم

 آزمون پايان ترم 
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