
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 اولجلسه 

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

 فروردين ارديبهشت 3و  1و  31و  30:  تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 يشگاه ميکروب شناسياآزمنام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

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

 نفر 48 :تعداد 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 : 
 تشخيص قارچ ها

 هدف کلی درس :  

 مقدمه قارچ شناسي
 اهداف جزئی : 

 روش تهيه الم قارچ را ياد بگيرد 

 روش كشت قارچ را ياد بگيرد

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

، محيط كشت قارچسفيد، ميکروسکوپ، المپروژكتور،تخته امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 قارچ شناسي پزشکي دكتر عميد اطهری

  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 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 
 

 مدوجلسه 

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

 ارديبهشت 10 و 8و  7و  6 :تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

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

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

 نفر 48 :تعداد 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 : 
 تشخيص قارچ ها

 هدف کلی درس :  

 قارچ های موكور، ريزوپوس، آسپرژيلوس، پنيسيليوم، فوزاريوم، آلترنارياتشخيص 

 اهداف جزئی : 

  ميکروسکوپي قارچ هاتشخيص 

 بررسي ساختار قارچ ها

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم، محيط كشت قارچامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 قارچ شناسي پزشکي دكتر عميد اطهری

  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مجلسه سو

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

 ارديبهشت 17و  15و  14و  13: تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 يشگاه ميکروب شناسياآزمنام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

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

 نفر 48 :تعداد 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 : 
 رنگ آميزی گرم

 هدف کلی درس :  

 روش رنگ آميزی گرم

 اهداف جزئی : 

  گرم را ياد بگيرد  رنگ آميزی روش 

  باكتری ها و گرم مثبت و منفي بودن آنها را بداندساختار

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

رنگ گرمپروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم، امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  آزمايشگاه ميکروب 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مجلسه چهار

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

 ارديبهشت 25و  22و  21و  20:  تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

 يشگاه ميکروب شناسياآزمنام درس )واحد(  :  
و  16-14و  10-8و يکشنبه ساعت  16-14شنبه ساعت  روز: 

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

 نفر 48 :تعداد 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 باكتری ها

 هدف کلی درس :  

 ميکروسکوپي باكتری های شاخصتشخيص 

 اهداف جزئی : 

  زير ميکروسکوپ تشخيص دهدباكتری های شاخص

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

الم های باكتریپروژكتور،تخته سفيد، امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 آزمايشگاه ميکروب 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه پنجم

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

 ارديبهشت 31و  29و  28و  27:  تاريخ ارائه درس  99-98سال تحصيلي  :  

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

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

 نفر 48 :تعداد 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 : 
 تشخيص باكتری ها

 هدف کلی درس :  

 روش ساخت محيط كشت
 اهداف جزئی : 

  روش ساخت محيط كشت را ياد بگيرد 

  با روش ساخت محيط های كشت مختلف آشنا شود 

 با دستگاه اتوكالو آشنا شود و كار با آن را ياد بگيرد

كار عملي -سخنراني:   روش آموزش 

محيط های كشت، اتوكالوپروژكتور،تخته سفيد، امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 آزمايشگاه ميکروب 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مجلسه شش

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

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

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

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

 نفر 48 :تعداد 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 : 
 تشخيص باكتری ها

 هدف کلی درس :  

 روش كشت باكتری ها

 اهداف جزئی : 

 روش كشت استريک را ياد بگيرد و بتواند تک كلوني جدا نمايد 

 ساختار كلوني باكتری ها را بداند 

 با محيط های كشت مختلف آشنا شود

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

، وسايل مورد نياز كشتپروژكتور،تخته سفيد، محيط های كشت، انکوباتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 آزمايشگاه ميکروب 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مجلسه هفت

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

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

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

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

 نفر 48 :تعداد دانشجويان عملي-نظری 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 : 
 تشخيص باكتری ها

 هدف کلی درس :  

 كشت باكتری های حلق

 اهداف جزئی : 

  كشت استريک را ياد بگيرد و بتواند تک كلوني جدا نمايدنمونه گيری از حلق و روش 

 بگيرد يادرا  ی های استرپتوكوکساختار كلوني باكتری ها 

 آلفا و بتا هموليتيک را تشخيص دهد

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

، وسايل مورد نياز كشتكشت، انکوباتور محيطپروژكتور،تخته سفيد، امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 آزمايشگاه ميکروب 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 مجلسه هشت

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

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

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

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

 نفر 48 :تعداد 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 : 
 تشخيص باكتری ها

 هدف کلی درس :  

 روش جداسازی و كشت خالص

 اهداف جزئی : 

 را ياد بگيرد كلوني  تشخيص 

 كشت خالص را ياد بگيرد 

 كلوني های استرپتوكوكوس را جدا نمايد

كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

مورد نياز كشت پروژكتور،تخته سفيد، محيط كشت، انکوباتور، وسايلامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 آزمايشگاه ميکروب 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 

 


