
 
 

 

  

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 

 جلسه اول

 پرستاریکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:                                       پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری   :دانشکده

 بهمن 16و  14و  13و  12 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصيلي  :  

 انگل شناسييشگاه اآزمنام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت   روز:

   20-16ساعت:و چهارشنبه  20-18و  10-8دوشنبه 

 نفر 48تعداد دانشجويان:  عملي نوع واحد:

 رضا فروتنيمحمد  مسئول درس: واحد عملي 5/0 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 120مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 آموزش كار با ميکروسکوپ

 هدف کلی درس :  

 استفاده صحيح از ميکروسکوپ
 

 اهداف جزئی : 

 اجزای ميکروسکوپ را ياد بگيرد 

  از عدسي ها استفاده كند و قادر به تنظيم باشدبه ترتيب

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

، ميکروسکوپ، الم دارای نمونهپروژكتور،تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 آزمايشگاه ميکروب شناسي عملي

  دقيقه   10   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان:    

  مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 

 دومجلسه 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                        پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری   :دانشکده

 بهمن 23و  21و  20و  19:  تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 انگل شناسييشگاه اآزمنام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

   20-16ساعت:و چهارشنبه  20-18و  10-8دوشنبه 

 نفر 48تعداد دانشجويان:  عملي نوع واحد:

 رضا فروتنيمحمد  مسئول درس: واحد عملي 5/0 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 120مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 بررسي گسترش خون

 هدف کلی درس :  

 روش رنگ آميزی گيمسا
 

 اهداف جزئی : 

 تهيه گسترش خون را ياد بگيرد 

  به رنگ آميزی گيمسا باشدقادر

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

، ميکروسکوپ، الم، رنگ گيمساپروژكتور،تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 آزمايشگاه ميکروب شناسي عملي

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سومجلسه 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                        پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری   :دانشکده

 بهمن 30و  28و  27و  26:  تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 انگل شناسيآزميشگاه نام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

   20-16ساعت:و چهارشنبه  20-18و  10-8دوشنبه 

 نفر 48تعداد دانشجويان:  عملي نوع واحد:

 رضا فروتنيمحمد  مسئول درس: واحد عملي 5/0 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 120مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 بيماری ماالريا و ليشمانيازيستشخيص 

 هدف کلی درس :  

 پالسموديوم و ليشمانيا تشخيص نمونه ميکروسکوپي 
 

 اهداف جزئی : 

  بگيردگونه های پالسموديوم را تشخيص دهد و كليدهای تشخيص آنها را در گلبول قرمز ياد 

  لپتوموناد فرم و ليشمن بادی را تشخيص دهددو فرم ليشمانيا شامل

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

مربوطهانگل  پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، المامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 اطلس انگل شناسي

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهارمجلسه 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                        پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری   :دانشکده

 اسفند 7و  5و  4و  3: تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 انگل شناسي يشگاهاآزمنام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

   20-16ساعت:و چهارشنبه  20-18و  10-8دوشنبه 

 نفر 48تعداد دانشجويان:  عملي نوع واحد:

 رضا فروتنيمحمد  مسئول درس: واحد عملي 5/0 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 120مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 ، ژيارديازيس، آميبيازيستوكسوپالسموزيستشخيص بيماری 

 هدف کلی درس :  

  توكسوپالسما، ژيارديا، انتاموباتشخيص 
 

 اهداف جزئی : 

 فرم های انگل توكسوپالسما را تشخيص دهد 

  را تشخيص دهد ژياردياكيست و تروفوزوئيت دو فرم 

 دو فرم كيست و تروفوزوئيت انتموبا را تشخيص دهد و تفاوت گونه هيستوليتيکا و كولي را بداند 

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم انگل شناسيامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 اطلس انگل شناسي

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 پنجمجلسه 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                        پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری   :دانشکده

 اسفند 14و  12و  11و  10: تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 انگل شناسييشگاه اآزمنام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

   20-16ساعت:و چهارشنبه  20-18و  10-8دوشنبه 

 نفر 48تعداد دانشجويان:  عملي نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد عملي 5/0 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 120مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 كرم های نواریتشخيص 

 هدف کلی درس :  

 تنيا ساژيناتا، هيمنوليپيس نانا

 اهداف جزئی : 

 كرم ها را تشخيص دهد 

 تخم كرم ها را تشخيص و از هم تفريق دهد

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

مربوطهپروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم انگل امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 اطلس انگل شناسي

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ششمجلسه 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                        پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری   :دانشکده

 اسفند 21و  19و  18و  17: تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 آزمايشگاه انگل شناسينام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

   20-16ساعت:و چهارشنبه  20-18و  10-8دوشنبه 

 نفر 48تعداد دانشجويان:  عملي نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد عملي 5/0 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 120مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 پهن كرم های تشخيص 

 هدف کلی درس :  

 ديکروسليوم دندريتيکوم، فسيوال هپاتيکا

 اهداف جزئی : 

 كرم ها را تشخيص دهد 

  را تشخيص و از هم تفريق دهدتخم كرم ها

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم انگل مربوطهامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 اطلس انگل شناسي

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هفتمجلسه 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                        پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری   :دانشکده

 فروردين 20و  18و  17و  16:  تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 انگل شناسي يشگاهاآزمنام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

   20-16ساعت:و چهارشنبه  20-18و  10-8دوشنبه 

 نفر 48تعداد دانشجويان:  عملي نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد عملي 5/0 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 120مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
  حلقویتشخيص كرم های 

 هدف کلی درس :  

 ، اكسيوريس تريکيوراآسکاريس لومبريکوئيديس، تريکور

 اهداف جزئی : 

 كرم ها را تشخيص دهد 

 تخم كرم ها را تشخيص و از هم تفريق دهد

عمليكار  -سخنرانيروش آموزش :   

پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم انگل مربوطهامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 اطلس انگل شناسي

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هشتمجلسه 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                        پرستاریگروه آموزشی:   پرستاری   :دانشکده

 فروردين 27و  25و  24و  23:  تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 آزمايشگاه انگل شناسينام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

   20-16ساعت:و چهارشنبه  20-18و  10-8دوشنبه 

 نفر 48تعداد دانشجويان:  عملي نوع واحد:

 محمد رضا فروتني درس:مسئول  واحد عملي 5/0 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 120مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 تشخيص كرم های حلقوی 

 هدف کلی درس :  

 انکيلوستوما دئودناله، نکاتور آمريکانوس

 اهداف جزئی : 

  را تشخيص دهدكرم ها 

 تخم كرم ها را تشخيص و از هم تفريق دهد

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم انگل مربوطهامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 اطلس انگل شناسي

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 


