
 
 

 

  

 
 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه  

 جلسه اول 

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

 17/1/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:                سه شنبهروز:  ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 سبحاني الری محمد  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 رضا فروتنيمحمد مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس :  
 كليات ويروس شناسي  

 هدف کلی درس :  

 تشخيص بيماريهای ويروسي ان، طبقه بندی ويروس ها. راههای  ساختمان انواع ويروس ها و نحوه ارتباط ويروس و ميزب

 اهداف جزئی :  

 تعريفي از ويروس ارايه دهد.  ▪

 ساختمان ويروس ها را شرح دهد.  ▪

 انواع ويروس ها را شرح دهد.  ▪

 چگونگي تقابل ميزبان و ويروس را توضيح دهد.  ▪

توصيف كنيد. راههای تشخيص بيماريهای ويروسي را   ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

 دكتر اسماعيل صايبي  بيماريهای ويروسي در ايران منبع درس  :

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 

 دوم جلسه  

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

 24/1/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:               سه شنبهروز:   ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 محمد سبحاني الری  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنيمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99بازنگری: تاريخ تدوين و 

. 

 عنوان درس :  
 هرپس سيمپلکس ويروس و پاكس ويروس

 هدف کلی درس :  

 هرپس سيمپلکس ويروس) بيماری تب خال، آبله مرغان و زونا(.  پاكس ويروس )بيماری آبله( 

 
 اهداف جزئی :  

 توضيح دهد. دوره كمون و عاليم هر كدام از دوره بيماريها را  ▪

 عاليم و عوارض بيماری را توصيف كند.  ▪

 راههای انتقال و پيشگيری  بيماری را شرح دهد.  ▪

 نشانه های مهم بيماری را بشناسد.  ▪

اقدامات الزم در مراقبت از بيماريها را شرح دهد.  ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

 دكتر اسماعيل صايبي  بيماريهای ويروسي در ايران منبع درس  :

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 سومجلسه  

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

 31/1/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:              سه شنبهروز:    ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

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



 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

 عنوان درس :  

 پاراميکسوويروس - اورتوميکسوويروس

 هدف کلی درس:

 پاراميکسوويروس )بيماری پاراانفوالنزا، سرخك،اوريون( اورتوميکسوويروس )بيماری انفوالنزا(، 

 
 اهداف جزئی :  

 دوره كمون و عاليم هر كدام از دوره بيماريها را توضيح دهد.  ▪

 عاليم و عوارض بيماری را توصيف كند.  ▪

 راههای انتقال و پيشگيری  بيماری را شرح دهد.  ▪

 بشناسد. نشانه های مهم بيماری را  ▪

اقدامات الزم در مراقبت از بيماريها را شرح دهد.  ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

 دكتر اسماعيل صايبي  بيماريهای ويروسي در ايران منبع درس  :

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 چهارمجلسه  

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

 7/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:               سه شنبهروز:   ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 محمد سبحاني الری  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد رضا فروتنيمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99بازنگری: تاريخ تدوين و 

. 

 عنوان درس :  

 پيکورناويروس،رابدوويروس،توگاويروس،آنتروويروس،هپادناويروس 

هدف کلی درس:

  )Aآنتروويروس)هپاتيت سرخجه(.  پيکورناويروس)بيماری فلج اطفال(،رابدوويروس)بيماری هاری(،توگاويروس)بيماری

 ( B،هپادناويروس)هپاتيت



 اهداف جزئی :  

 دوره كمون و عاليم هر كدام از دوره بيماريها را توضيح دهد.  ▪

 عاليم و عوارض بيماری را توصيف كند.  ▪

 راههای انتقال و پيشگيری  بيماری را شرح دهد.  ▪

 نشانه های مهم بيماری را بشناسد.  ▪

اقدامات الزم در مراقبت از بيماريها را شرح دهد.  ▪

ترکیبی         مجازی   *      /     حضوری   /    روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

دكتر اسماعيل صايبي  بيماريهای ويروسي در ايران منبع درس  :

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 م پنججلسه  

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

 14/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:                سه شنبهروز:  ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 محمد سبحاني الری  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

كليات باكتری شناسيعنوان درس : 

هدف کلی درس:

ری.  باكتريها، ضمايم باكتری، نحوه توليد مثل و تکثير باكتری، راههای تشخيص باكتساختمان باكتری، طبقه بندی 

 عوامل فيزيکي موثر بر باكتری 

 
 اهداف جزئی :  

 ساختمان باكتری را توضيح دهد ▪

 ضمايم باكتری را شرح داده و وظايف هر كدام را توضيح دهد.  ▪

 دهد.نحوه توليد مثل باكتری  را شرح   ▪

راههای تشخيص بيماريهای باكتريايي را  توصيف كنيد.  ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 



 عنوان و نوع آزمون : 

کروبيولوژی جاوتز و زينسر. ميکروب شناسي. دكتر پرويز اديب فر يم منبع درس  :

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 ششم جلسه  

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

 21/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:                سه شنبهروز:  ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 محمد سبحاني الری  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99بازنگری: تاريخ تدوين و 

. 

عنوان درس :  

 و منفي  كوكسي های گرم مثبت گروه باكتری 

هدف کلی درس:

 ، نايسيرياها)نايسريا گونورآ ، نايسريا مننگوكوك(استافيلوكوك، استرپتوكوك، استرپتوكوك پنومونيه

 اهداف جزئی :  

 مرفولوژی خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد   ▪

 عاليم و عوارض بيماری را توصيف كند.  ▪

 انتشار جغرافيايي بيماری در ايران و جهان را توضيح دهد.  ▪

اقدامات الزم در مراقبت از بيماری را شرح دهد.  ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

 کروبيولوژی جاوتز و زينسر. ميکروب شناسي. دكتر پرويز اديب فر يم منبع درس  :

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



 م هفتجلسه  

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

 28/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:                 سه شنبهروز:  ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 محمد سبحاني الری  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

عنوان درس :  

 گروه باكتری باسيل های گرم مثبت  

هدف کلی درس:

 مايکوباكتريوم ها كلستريديدم ها،  ، آنتراسيس وسباكتريوم ها،باسيلكورينه 

 اهداف جزئی :  

 مرفولوژی خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد   ▪

 عاليم و عوارض بيماری را توصيف كند.  ▪

 انتشار جغرافيايي بيماری در ايران و جهان را توضيح دهد.  ▪

الزم در مراقبت از بيماری را شرح دهد. اقدامات   ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :

 کروبيولوژی جاوتز و زينسر. ميکروب شناسي. دكتر پرويز اديب فر يم

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 مهشتجلسه  

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

 4/3/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:               سه شنبهروز:   ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 محمد سبحاني الری  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99بازنگری: تاريخ تدوين و 

. 



عنوان درس :  

 گروه باسيل های گرم منفي  

هدف کلی درس:

 ، يرسينيا، ويبريو كلره آ، هموفيلوس .بوردتال كلبسيئال ، پروتئوس  كولي، سالمونال، شيگال، اشريشيا

 اهداف جزئی :  

 مرفولوژی خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد   ▪

 عاليم و عوارض بيماری را توصيف كند.  ▪

 انتشار جغرافيايي بيماری در ايران و جهان را توضيح دهد.  ▪

اقدامات الزم در مراقبت از بيماری را شرح دهد.  ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :

 کروبيولوژی جاوتز و زينسر. ميکروب شناسي. دكتر پرويز اديب فر يم

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 همنجلسه  

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

 11/3/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:                سه شنبهروز:  ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 محمد سبحاني الری  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

عنوان درس :  

 گروه باكتری مارپيچي  

هدف کلی درس:

 ترپونماها، بورليا ها 

 اهداف جزئی :  

 مرفولوژی خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد   ▪

 عاليم و عوارض بيماری را توصيف كند.  ▪

 انتشار جغرافيايي بيماری در ايران و جهان را توضيح دهد.  ▪

اقدامات الزم در مراقبت از بيماری را شرح دهد.  ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   



امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

 اديب فر کروبيولوژی جاوتز و زينسر. ميکروب شناسي. دكتر پرويز يم منبع درس  :

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 دهمجلسه  

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

 18/3/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلي  :  

 12-10 ساعت:                سه شنبهروز:  ميکروب شناسي نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان:  نظری   نوع واحد:

 محمد سبحاني الری  مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه  90مدت كالس: 

  6/11/99تاريخ تدوين و بازنگری: 

. 

عنوان درس :  

 سلولي اجباری گروه باكتری های درون 

هدف کلی درس:

 ريکتسيا ها كالميديا ها، 

 اهداف جزئی :  

 مرفولوژی خصوصيات مهم هر كدام از باكتريها  را توضيح دهد   ▪

 عاليم و عوارض بيماری را توصيف كند.  ▪

 انتشار جغرافيايي بيماری در ايران و جهان را توضيح دهد.  ▪

مراقبت از بيماری را شرح دهد. اقدامات الزم در  ▪

ترکیبی         مجازی   *      /  حضوری   /       روش آموزش :   

امکانات فضای مجازی امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو 

 عنوان و نوع آزمون : 

 کروبيولوژی جاوتز و زينسر. ميکروب شناسي. دكتر پرويز اديب فر يم منبع درس  :

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان :  

 دقيقه   35مدت زمان:    



 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 


