
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 اولجلسه 

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

 15/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:           شنبهسه روز:    انگل شناسينام درس )واحد(  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان:  نظری  نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنيمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
كليات انگل شناسي، شامل: شناخت انواع زندگي انگلي و نحوه ارتباط انگل و ميزبان، طبقه بندی انگل ها. راههای  

 تشخيص بيماريهای انگلي

 هدف کلی درس :  

 بررسي چرخه های زندگي انگلي و ارتباط انگل و ميزبان
 

 اهداف جزئی : 

 تعريفي از انگل  -

 شرح انواع زندگي انگل ها -

 شرح چگونگي تقابل ميزبان و انگل -

 توضيح طبقه بندی انگل ها -

  توصيف راههای تشخيص بيماريهای انگلي -
              با بحث و پرسش و پاسخسخنراني همراه روش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 بيماری های انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت 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 

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

 29/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:           يکشنبهروز:    انگل شناسينام درس )واحد(  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان:  نظری  نوع واحد:

 محمد رضا فروتني درس:مسئول  واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنيمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 بيماری های توكسوپالسموسيس و سالکطبقه بندی تک ياخته ها، تک ياخته های خون و نسج: بيماری ماالريا، 

 هدف کلی درس :  

 تک ياخته های خون و بافتشناخت 
 

 اهداف جزئی : 

 توضيح انواع مختلف عامل و ناقل بيماری -

 شرح چرخه زندگي انگل -

 توصيف عاليم و عوارض بيماری -

 شرح راههای انتقال و پيشگيری و درمان بيماری -

 شناسايي نشانه های مهم بيماری -

 شرح اقدامات الزم در كنترل بيماريها -
              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 بيماری های انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 سومجلسه 

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

 6/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:           يکشنبهروز:    انگل شناسينام درس )واحد(  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان:  نظری  نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنيمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 
 

 عنوان درس : 
ژيارديازيس، تريکوموناسيستک ياخته های گوارشي و تناسلي: بيماری اسهال خوني آميبي، 

 هدف کلی درس :  

 بررسي تک ياخته های گوارشي و تناسلي
 

 اهداف جزئی : 

 توضيح عامل بيماريها -

 توصيف عاليم و عوارض بيماری -

 شرح چرخه زندگي انگل -

 توضيح شرايط انتقال هر كدام ار بيماريها -

 شرح راههای انتقال ، پيشگيری و درمان بيماری -

 الزم در كنترل بيماريها و مراقبت از بيمارانشرح اقدامات  -
              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبيبيماری های انگلي در  -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 چهارمجلسه 

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

 13/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:           يکشنبهروز:    انگل شناسينام درس )واحد(  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان:  نظری  نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنيمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 سستودها: تنيا ساژيناتا، تنيا سوليوم، اكينوكوكوس گرانولوزوس، هيمنوليپيس ناناطبقه بندی كرم ها، گروه 

 هدف کلی درس :  

 بررسي گروه سستودها
 

 اهداف جزئی : 

 توضيح مورفولوژی انگل ها -

 توصيف عاليم و عوارض بيماری -

 شرح چرخه زندگي انگل ها -

 توضيح ميزبان واسط و نهايي انگل ها -

 پيشگيری و درمان بيماریشرح راههای انتقال ،  -

 توضيح اهميت بيماری در دوران كودكي و رشد آنها -
              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 بيماری های انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مپنججلسه 

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

 20/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:           يکشنبهروز:    انگل شناسينام درس )واحد(  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان:  نظری  نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت كالس: 
 محمد رضا فروتنيمدرس:

 

  6/11/98بازنگری: تاريخ تدوين و 

. 

 عنوان درس : 
 گروه ترماتودها: فاسيوال هپاتيکا، ديکروسليوم دندريتيکم، انواع شيستوزوماها

 هدف کلی درس :  

 بررسي گروه ترماتودها
 

 اهداف جزئی : 

 توضيح مورفولوژی انگل ها -

 توصيف عاليم و عوارض بيماری  -

 شرح چرخه زندگي انگل ها -

 توضيح ميزبان واسط و نهايي انگل ها  -

 شرح راههای انتقال ، پيشگيری و درمان بيماری  -

 توضيح اهميت بيماری در دوران كودكي و رشد آنها -
              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 افزار پاور پوينت كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرمامکانات آموزشی : 

 بيماری های انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مششجلسه 

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

 19/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:           يکشنبهروز:    انگل شناسينام درس )واحد(  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان:  نظری  نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنيمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 ، كرم های قالبدار.كرم تريشينگروه نماتودها: آسکاريس. اكسيور. تريکوسفال

 هدف کلی درس :  

 بررسي گروه نماتودها
 

 اهداف جزئی : 

 توضيح مورفولوژی انگل ها -

 توصيف عاليم و عوارض بيماری  -

 شرح چرخه زندگي انگل ها -

 توضيح ميزبان واسط و نهايي انگل ها  -

 شرح راههای انتقال ، پيشگيری و درمان بيماری  -

 توضيح اهميت بيماری در دوران كودكي و رشد آنها -
              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 افزار پاور پوينت كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرمامکانات آموزشی : 

 بيماری های انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتمجلسه 

 : پرستاری          گروه آموزشی: پرستاری               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاریدانشکده

 26/1/99 ارائه درس :تاريخ  98-99سال تحصيلي  :  

 18تا  16 ساعت:                   شنبهسه روز:            شناسي انگلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 48تعداد دانشجويان: 

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد تئوری 1 تعداد واحد:

 سبحاني الریمحمد مدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 

  كليات قارچ شناسي پزشکي: طبقه بندی بيماری های قارچي

 هدف کلی درس :  

 طبقه بندی بيماری های قارچي
 

 اهداف جزئی : 

 شناسايي انواع قارچ ها -

 توضيح ساختمان قارچ و نحوه تکثير آنها -

 شرح طبقه بندی قارچ ها -
 شرح نحوه نمونه گيری از ضايعات قارچي -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 
 ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبيبيماری های انگلي در  -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشتهجلسه 

 ته تحصیلی: کارشناسی/پرستاریمقطع / رش               گروه آموزشی: پرستاری          : پرستاریدانشکده

 2/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 18تا  16 ساعت:                   شنبهسه روز:            انگل شناسينام درس )واحد(  :  

 نفر 48تعداد دانشجويان:  نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد تئوری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 

 قارچي مخمری )برفک دهان، كريپتوكوكوس...(بيماری های 

 هدف کلی درس :  

 بررسي بيماری های قارچي مخمری
 

 اهداف جزئی : 

 تمايز عوامل مختلف ايجاد كننده بيماری قارچي مخمری -

 توصيف محل بيماری زايي اين نوع از قارچ ها -

 تفکيک انواع بيماری های قارچي را از ساير حساسيت های پوستي -

 درمان و مراقبت از زخم هاروش  -
              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 
 ياخته ها(.دكتر صايبيبيماری های انگلي در ايران)جلد اول؛تک  -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همنجلسه 

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

 9/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 18تا  16 ساعت:                   شنبهسه روز:            نام درس )واحد(  : انگل شناسي

 نفر 48تعداد دانشجويان:  نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 

 بيماری های قارچي سطحي

 هدف کلی درس :  

 و جلدی بررسي بيماری های قارچي سطحي
 اهداف جزئی : 

 تمايز عوامل مختلف ايجاد كننده بيماری  قارچي سطحي -

 توصيف محل بيماری زايي اين نوع از قارچ ها -

 تفکيک انواع بيماری های قارچي را از ساير حساسيت های پوستي -

 روش درمان و مراقبت از زخم ها -
              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 
 بيماری های انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهمجلسه 

 کارشناسی/پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                گروه آموزشی: پرستاری         : پرستاریدانشکده

 16/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 18تا  16 ساعت:                   شنبهروز:         سه  انگل شناسينام درس )واحد(  :  

 نفر 48دانشجويان: تعداد  نظری نوع واحد:

 محمد رضا فروتني مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الریمدرس: دقيقه 90مدت كالس: 

  6/11/98تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 
 

 عنوان درس : 

 سيستميکو  بيماری های قارچي زير جلدی

 هدف کلی درس :  

 سيستميکو  قارچي زير جلدی بررسي بيماری های
 اهداف جزئی : 

 توصيف عوامل ايجاد كننده بيماری  -

 تعيين گروه های در معرض خطر -

 توضيح انواع مايستوما و ديگر بيماری های زير جلدی -

 نحوه مراقبت از بيماری ها  -

 توضيح تفاوت بيماری های سيستميک حقيقي و فرصت طلب -
              همراه با بحث و پرسش و پاسخ:              سخنراني روش آموزش 

كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 
 بيماری های انگلي در ايران)جلد اول؛تک ياخته ها(.دكتر صايبي -انگل شناسي پزشکي.دكتر اطهری منبع درس  :

  دقيقه   15مدت زمان:    مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه  35مدت زمان:    

  دقيقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 


