
 
 

  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول
 

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 01/7/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   وانگل شناسی ولوژیباکترينام درس )واحد(  :  

 00دانشجويان  : تعداد  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011 شهريورماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 مقدمه و كلیات ویروس شناسیعنوان جلسه : 

 آشنا شود. و مشخصات آن ویروسهدف كلی جلسه :  دانشجو با 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مشخصات ویروس را نام ببرد 

 .ویژگی  بیماري هاي را نام ببرد 

 /        تركیبیمجازي         روش آموزش :  حضوري         /       

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 مشخصات ویروس و بیماریهاي ویروسیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.منبع درس : 
 5731شناسی  دكتر اسماعیل صائبی . چاپ اول  ویروس 

  5735بیماریهاي ویروسی دكتر علی اكبر والیتی. چاپ اول 

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 07/7/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011 شهريورماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 سیمپلکس ویروس گروه هرپس:  جلسهعنوان 

 آشنا شود.بیماریهاي تبخال. آبله مرغان و زونا     دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عالیم و  نشانه هاي بیماریهاي فوق را بشناسد. -

 راههاي انتقال بیماري را نام ببرد. -

 ببرد.خیص و درمان بیماري را نام تش -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 ببرد.نشانه هاي بیماریها را نام عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 5731ویروس شناسی  دكتر اسماعیل صائبی . چاپ اول  -

 5735بیماریهاي ویروسی دكتر علی اكبر والیتی. چاپ اول     -

 مدت زمان:      دقیقه جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.()این قسمت صرفا :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 سوم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 0/8/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011 شهريورماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 بیماري هاري. فلج اطفال  :  جلسهعنوان 

 آشنا شود. بیماري و مشخصات آندانشجو با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 عالیم و  نشانه هاي بیماریهاي فوق را بشناسد.. -

 راههاي انتقال بیماري را نام ببرد. -

 خیص و درمان بیماري را نام ببرد.تش -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 مشخصات و راههاي انتقال بیماري را نام ببرد.عنوان و نوع آزمون : 

 تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره منبع درس :
 5731ویروس شناسی  دكتر اسماعیل صائبی . چاپ اول  -

 5735بیماریهاي ویروسی دكتر علی اكبر والیتی. چاپ اول     -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 چهارم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 00/8/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011 شهريورماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 هپاتیت ویروسی  :  جلسهعنوان 

 هپاتیت را نام ببرد. و انواع  را بشناسدبیماري و مشخصات آن یدهدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نه هاي بیماریهاي فوق را بشناسد.عالیم و  نشا -

 نام ببرد. راههاي انتقال بیماري را -

 خیص و درمان بیماري را نام ببرد.تش -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عامل هركدام از انواع هپاتیت را نام ببرد.عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 5731ویروس شناسی  دكتر اسماعیل صائبی . چاپ اول  -

 5735بیماریهاي ویروسی دكتر علی اكبر والیتی. چاپ اول     -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 پنجم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 08/8/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011 شهريورماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 مشخصات بیماري ماالریا را نام ببرد.  :  جلسهعنوان 

 آشنا شود. بیماري و مشخصات آنهدف كلی جلسه :  دانشجو با 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انه هاي بیماریهاي فوق را بشناسدعالیم و  نش -

 راههاي انتقال بیماري را نام ببرد. -

 نام ببرد.خیص و درمان بیماري را تش -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 تشخیص و درمان بیماري ماالریا را نام ببرد.راههاي انتقال، نحوه عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 5731شناسی  دكتر اسماعیل صائبی . چاپ اول  تک یاخته  -

 5735دكتر علی اكبر والیتی. چاپ اول  عفونی بیماریهاي    -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 ششم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 05/8/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011 شهريورماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 انواع  آشنا شود.با بیماري لیشمانیوزیس و :  جلسهعنوان 

 آشنا شود. بیماري و مشخصات آن انواع هدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نه هاي بیماریهاي فوق را بشناسد.عالیم و  نشا -

 راههاي انتقال بیماري را نام ببرد. -

 خیص و درمان بیماري را نام ببرد.تش -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 ببرد.تفاوت سالک شهري و روستایی را نام عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 5731شناسی  دكتر اسماعیل صائبی . چاپ اول  تک یاخته  -

 5735بیماریهاي عفونی دكتر علی اكبر والیتی. چاپ اول     -

 مدت زمان:      دقیقه جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 هفتم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 0/9/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011 شهريورماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 بیماري توكسوپالسما   : جلسهعنوان 

 .شود آشنا انسان زندگی در  آن اهمیت و توكسوپالسما بیماري باهدف كلی جلسه :  دانشجو 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عالیم و  نشانه هاي بیماریهاي فوق را بشناسد. -

 راههاي انتقال بیماري را نام ببرد. -

 خیص و درمان بیماري را نام ببرد.تش -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : 

 شود.در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته  منبع درس :
 5731شناسی  دكتر اسماعیل صائبی . چاپ اول  تک یاخته  -

 5735بیماریهاي عفونی دكتر علی اكبر والیتی. چاپ اول     -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 هشتم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 9/9/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011شهريورماه تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 آمیب هاي بیماریزاي روده ایی   :  جلسهعنوان 

 آشنا شود. بیماري و مشخصات آن انواع هدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عالیم و  نشانه هاي بیماریهاي فوق را بشناسد.. -

 ببرد.راههاي انتقال بیماري را نام  -

 خیص و درمان بیماري را نام ببرد.تش -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 نشانه ها، راههاي انتقال و كنترل بیماري را نام ببرد.عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 5731شناسی  دكتر اسماعیل صائبی . چاپ اول  تک یاخته  -

 5735بیماریهاي عفونی دكتر علی اكبر والیتی. چاپ اول     -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 نهم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 01/9/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011شهريورماه تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 مقدمه و كلیات باكتري ها    :  جلسهعنوان 

 آشنا شود.مشخصات باكتري،نحوه رشد، نحوه تشخیص و كنترل بیماریها  هدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نحوه طبقه بندي باكتري ها را بشناسد. -

 راههاي  تشخیص باكتري  را نام ببرد. -

 تشخیص بیماري و نحوه استریل كردن را نام ببرد.نحوه  -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 نوع آزمون : نشانه ها، راههاي تشخیص ، طبقه بندي باكتري ها را نام ببرد. عنوان و

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 5735باكتري شناسی. دكتر پرویز ادیب فر. چاپ  -

 5737چاپ میکروب شناسی جاوتز.  -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planطرح درس روزانه )

 دهم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 05/9/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011شهريورماه تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 باكتري هاي گرم مثبت كروي)استافیلوكوک. استرپتوكوک(    :  جلسهعنوان 

 آشنا شود.مشخصات باكتري،بیماري گلودرد چركی، پنوموكوک و عفونت بیمارستانی   هدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 باكتري ها را بشناسد. ایجاد بیماري توسط  نحوه  -

 را نام ببرد.و نحوه كنترل و درمان بیماري راههاي  تشخیص باكتري   -

 نحوه مراقبت از بیماري باكتریایی را شرح دهد. -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 ها را نام ببرد. ،درمان و كنترل بیماريعنوان و نوع آزمون : نشانه ها، راههاي تشخیص 

 دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح منبع درس :
 5735باكتري شناسی. دكتر پرویز ادیب فر. چاپ  -

 5737میکروب شناسی جاوتز. چاپ  -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planروزانه )طرح درس 

 يازدهم جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 51/9/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011شهريورماه تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 باكتري هاي گرم  منفی كروي)نایسریاها (  )بیماري مننژیت و سوزاک(    :  جلسهعنوان 

 آشنا شود.مشخصات باكتري،عالیم بیماري سوزاک و مننژیت   هدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بشناسد.نحوه  ایجاد بیماري توسط  باكتري ها را  -

 راههاي  تشخیص باكتري  و نحوه كنترل و درمان بیماري را نام ببرد. -

 نحوه مراقبت از بیماري باكتریایی را شرح دهد. -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : نشانه ها، راههاي تشخیص ،درمان و كنترل بیماري ها را نام ببرد.

 دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح منبع درس :
 5735باكتري شناسی. دكتر پرویز ادیب فر. چاپ  -

 5737میکروب شناسی جاوتز. چاپ  -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planروزانه )طرح درس 

 دوازدهم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 7/01/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011شهريورماه تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 :  باسیل هاي گرم مثبت )كلستریدیوم ها ( و )آنتراكس(   جلسهعنوان 

 آشنا شود.مشخصات باكتري،بیماري كزاز، بوتولیسم و سیاه زخم   هدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نحوه  ایجاد بیماري توسط  باكتري ها را بشناسد. -

 راههاي  تشخیص باكتري  و نحوه كنترل و درمان بیماري را نام ببرد. -

 نحوه مراقبت از بیماري باكتریایی را شرح دهد. -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : نشانه ها، راههاي تشخیص ،درمان و كنترل بیماري ها را نام ببرد.

 دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح منبع درس :
 5735باكتري شناسی. دكتر پرویز ادیب فر. چاپ  -

 5737میکروب شناسی جاوتز. چاپ  -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planروزانه )طرح درس 

 سیزدهم  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 00/01/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011شهريورماه تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 :  باسیل هاي گرم  منفی )ایکوالیی ،همفوفیلوس آنفوالنزا(   جلسهعنوان 

 آشنا شود.مشخصات باكتري،بیماري عفونت روده ایی،پسودوموناس ها   هدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نحوه  ایجاد بیماري توسط  باكتري ها را بشناسد. -

 راههاي  تشخیص باكتري  و نحوه كنترل و درمان بیماري را نام ببرد. -

 نحوه مراقبت از بیماري باكتریایی را شرح دهد. -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگوپروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : نشانه ها، راههاي تشخیص ،درمان و كنترل بیماري ها را نام ببرد.

 دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح منبع درس :
 5735باكتري شناسی. دكتر پرویز ادیب فر. چاپ  -

 5737میکروب شناسی جاوتز. چاپ  -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



  

 
 

 

 ( ترکیبی lesson Planروزانه )طرح درس 

 همچهارد  جلسه

 اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:كارشناسی                                 اتاق عمل:    پرستاري                     گروه آموزشی:        دانشکده

 00/01/0011تاريخ ارائه درس :  11-10سال تحصیلی  :  

 01-00شنبه                         ساعت: سه روز:   شناسی وانگل باکتريولوژینام درس )واحد(  :  

 00تعداد دانشجويان  :  نظری و عملی نوع واحد:

 محمدرضا فروتنی  مسئول درس: تئوری 5/0 تعداد واحد:

 محمدرضا فروتنی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011شهريورماه تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 مایکوباكتریوم ها    :  جلسهعنوان 

 آشنا شود.مشخصات باكتري،بیماري سل و جذام   هدف كلی جلسه :  دانشجو با

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نحوه  ایجاد بیماري توسط  باكتري ها را بشناسد. -

 را نام ببرد.راههاي  تشخیص باكتري  و نحوه كنترل و درمان بیماري  -

 نحوه مراقبت از بیماري باكتریایی را شرح دهد. -

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نويدکالس درس ، سیستم کامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 گفتگو/        تاالر پروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 عنوان و نوع آزمون : نشانه ها، راههاي تشخیص ، درمان و كنترل بیماري ها را نام ببرد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 5735باكتري شناسی. دكتر پرویز ادیب فر. چاپ  -

 5737میکروب شناسی جاوتز. چاپ  -

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 55مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه   05مدت زمان:   

  دقیقه 05مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی



 


