
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

 کارشناسی/ پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:        پرستاری حضرت زینب س:  دانشکد

 1400/ 3/ 8 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 13 ساعت:                             شنبه روز:  آزمايشگاه میکروب شناسی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :  عملی نوع واحد:

 محمد سبحانی الری درس:مسئول  0/ 5 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری  :مدرس ساعت  2مدت کالس: 

 99/ 11/ 15 بازنگری:تدوين /   تاريخ 
 

 تشخیص قارچ ها :  جلسهعنوان 

 مقدمه قارچ شناسی:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 روش تهیه الم قارچ را ياد بگیرد 

 بگیرد روش کشت قارچ را ياد 

   ترکیبی        /       مجازی        /          * حضوری   روش آموزش :   

 الم، المل، میکروسکوپ، پلیت محیط کشت و قارچ های مورد نظر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 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 :

 دقیقه    20  :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  30مدت زمان :  

 دقیقه   10مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 دوم جلسه  
 

 کارشناسی/ پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:        پرستاری حضرت زینب س:  دانشکد

 1400/ 3/ 22 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 14 ساعت:                            شنبهروز:    آزمايشگاه میکروب شناسی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :  عملی نوع واحد:

 محمد سبحانی الری مسئول درس: 0/ 5 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری  :مدرس ساعت  2مدت کالس: 

 99/ 11/ 15 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تشخیص قارچ ها :  جلسهعنوان 

 قارچ های موکور، ريزوپوس، آسپرژيلوس، پنیسیلیوم، فوزاريوم، آلترنارياتشخیص :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 تشخیص میکروسکوپی قارچ ها 

 بررسی ساختار قارچ ها 

 ترکیبی         /      *       مجازی       حضوری   /      روش آموزش :   

 الم، المل، میکروسکوپ، قارچ های مورد نظر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 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 :

 دقیقه    20مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه   10مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 سومجلسه  
 

 کارشناسی/ پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:        پرستاری حضرت زینب س:  دانشکد

 99/ 3/ 29 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 14 ساعت:                            شنبهروز:    آزمايشگاه میکروب شناسی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :  عملی نوع واحد:

 محمد سبحانی الری مسئول درس: 0/ 5 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری  :مدرس ساعت  2مدت کالس: 



 99/ 11/ 15 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رنگ آمیزی گرم :  جلسهعنوان 

 رنگ آمیزی گرمروش  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 روش رنگ آمیزی گرم را ياد بگیرد   

 ساختار باکتری ها و گرم مثبت و منفی بودن آنها را بداند 

 ترکیبی         مجازی      /  /          *       حضوری  روش آموزش :   

 ، باکتری های مورد نظرالم، المل، میکروسکوپ امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /    

 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 :

 دقیقه    20مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه   10مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 چهارمجلسه  
 

 کارشناسی/ پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:        پرستاری حضرت زینب س:  دانشکد

 1400/ 4/ 5 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 14 ساعت:                               شنبه  روز: آزمايشگاه میکروب شناسی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :  عملی نوع واحد:

 محمد سبحانی الری مسئول درس: 0/ 5 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری  :مدرس ساعت  2مدت کالس: 

 99/ 11/ 15 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تشخیص باکتری ها :  جلسهعنوان 

 تشخیص میکروسکوپی باکتری های شاخص:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 زير میکروسکوپ تشخیص دهدرا باکتری های شاخص 

 ترکیبی         /    مجازی      *        حضوری   /      روش آموزش :   

 الم، المل، میکروسکوپ، باکتری های مورد نظر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 



 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 :

 دقیقه    20مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه   10مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 پنجم جلسه  
 

 کارشناسی/ پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:        پرستاری حضرت زینب س:  دانشکد

 1400/ 4/ 12 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 14 ساعت:                               شنبه  روز: آزمايشگاه میکروب شناسی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :  عملی نوع واحد:

 محمد سبحانی الری مسئول درس: 0/ 5 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری  :مدرس ساعت  2مدت کالس: 

 99/ 11/ 15 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تشخیص باکتری ها :  جلسهعنوان 

 روش ساخت محیط کشت:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 روش ساخت محیط کشت را ياد بگیرد 

 با روش ساخت محیط های کشت مختلف آشنا شود  

 با دستگاه اتوکالو آشنا شود و کار با آن را ياد بگیرد 

 ترکیبی         مجازی      /  /          *       حضوری  روش آموزش :   

 محیط های کشت، اتوکالو  امکانات آموزشی : 

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :    

 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 :

 دقیقه    20مدت زمان:   تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه   10مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •



 
 

 ششم جلسه  
 

 کارشناسی/ پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:        پرستاری حضرت زینب س:  دانشکد

 99/ 4/ 19 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 14 ساعت:                            شنبهروز:    آزمايشگاه میکروب شناسی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :  عملی نوع واحد:

 محمد سبحانی الری مسئول درس: 0/ 5 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری  :مدرس ساعت  2مدت کالس: 

 99/ 11/ 15 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تشخیص باکتری ها :  جلسهعنوان 

 روش کشت باکتری ها:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 بتواند تک کلونی جدا نمايد روش کشت استريک را ياد بگیرد و 

 ساختار کلونی باکتری ها را بداند 

 با محیط های کشت مختلف آشنا شود

 ترکیبی         مجازی      /  /          حضوری  *       روش آموزش :   

 محیط کشت، لوپ، باکتری های مورد نظر امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 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 :

 دقیقه    20مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه   10مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 هفتم جلسه  
 

 کارشناسی/ پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:        پرستاری حضرت زینب س:  دانشکد

 1400/ 4/ 26 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 14 ساعت:                            شنبهروز:    آزمايشگاه میکروب شناسی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :  عملی نوع واحد:

 محمد سبحانی الری مسئول درس: 0/ 5 تعداد واحد:



 محمد سبحانی الری  :مدرس ساعت  2مدت کالس: 

 99/ 11/ 15 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تشخیص باکتری ها :  جلسهعنوان 

 ی حلقکشت باکتری ها:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 استريک را ياد بگیرد و بتواند تک کلونی جدا نمايد روش نمونه گیری از حلق و کشت 

 ساختار کلونی باکتری های های استرپتوکوک را ياد بگیرد 

 آلفا و بتا همولیتیک را تشخیص دهد

 ترکیبی         مجازی      /  /          حضوری  *       روش آموزش :   

 سوآب، الم، رنگ گرم، لوپ، پلیت بالد آگار، باکتری های مورد نظر امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون :  

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

 دقیقه    20مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه   10مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 هشتمجلسه  
 

 کارشناسی/ پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاریگروه آموزشی:        پرستاری حضرت زینب س:  دانشکد

 1400/ 5/ 2 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصیلی  :  

 14 ساعت:                             شنبه روز:  آزمايشگاه میکروب شناسی نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  :  عملی نوع واحد:

 محمد سبحانی الری مسئول درس: 0/ 5 تعداد واحد:

 محمد سبحانی الری  :مدرس ساعت  2مدت کالس: 

 99/ 11/ 15 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تشخیص باکتری ها :  جلسهعنوان 

 خون و آنتی بیوگرامکشت :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 آشنايی با محیط کشت خون و روش کشت

 بررسی وضعیت رشد و تشخیص



روش آنتی بیوگرام 

 ترکیبی         /   *   مجازی   حضوری  /      روش آموزش :   

 فضای مجازی  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو    فعالیت آموزشی :   تکلیف        

 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 :

 زمان:  دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه   10مدت زمان :  

 دقیقه   30مدت زمان:    

 دقیقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 


