
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول  -معاونت علوم پزشکی     
حد علی آباد کتولدانشکده علوم پزشکی وا  
    نظريطرح درس 

          97ورودي:           اتاق عملمقطع:کارشناسی             رشته: واحدعملی  5/0تعدادواحد       باکتریولوژي و انگل شناسیطرح درس:
شنبه روز: یک         17تعدادجلسات:      نفر30نیمسال:دوم                 تعداددانشجو:                 06کد درس:   ندارد        پیش نیاز:  

فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه روش  وسایل کمک آموزشی:  روز:        26/3/98تاریخ اتمام:          28/11/97تاریخ شروع:        15:30-17:30ساعت:
 استادغالمرضا دهباشیمدرس:         سخنرانیتدریس: 

هاي انتقال انها شرح درس: در این درس دانشجو با میکروارگانیسم هاي مختلف تولید کننده عفونت هاي انسانی و انگل ها و قارچ ها بیماري زا انسان و راه 
  محیط اتاق عمل جلوگیري خواهد کرد اشنا می شود و با برخورداري از دانش الزم در زمینه پیشگیري و نحوه مقابله با آنها ازبروز عفونت در

 و ها میکروب بردن بین از نحوه ، انتقال راههاي ، ها میکرواراگانیسم تکثیر و زندگی طرز با آشنایی بود، خواهند قادر دانشجویان درس این پایان درهدف کلی: 
 عمل اتاق چون مختلف هاي بخش در بیماران از پرستاري در ها انگل و ها میکروب انتقال از پیشگیري و کنترل اصول بستن بکار و مختلف شرایط در انگلها

  آشنا شود

  اهداف رفتاري

 دانشجو علمکرد میکروارکانیسم ها  خصوصیات آن را شرح دهد - 

 را شرح دهد.دانشجو فرآیند عفونت و عوامل موثر برآن  - 

 دانشجو با انواع انگل ها اشناگردد. - 

 دانشجو با انواع نمونه گیري آشناگردد - 

 حسب بر کامپیوتر و ویدئوپروژکتور -اورهد - پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از استفاده با درس این :تدریس روش
  .شد خواهد تدریس نیاز

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره 6عملی ازمونه 

  درس و قوانین سیاست ها

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت

  منابع

   1390انتشارات دانشگاه تهران –قارچ شناسی پزشکی جامع تالیف دکتر فریده زینی ، دکتر سیدعلی مهبد و دکتر مسعود امامی.   -
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  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ

 نماتودها، سستودها و ترماتودها در ایران اشناگردددانشجو با آزمایشگاه انگل شناسی، هدف ها و شناخت وسایل و مواد مطالعه ریخت شناسی کرمهاي  شایع انسان شامل   1  18/1/98

 دانشجو ریخت شناسی تک یاخته هاي شایع انگلی انسان در ایران را انجام دهد  2  25/1/98

 مشاهده الم هاي باکتري هاي  گرم مثبت و گرم منفی آشنا گردد. -رنگ آ میزي باکتریها ( مثبت و منفی)  -دانشجو با مورفولوژي باکتریها    3  8/2/98

 آنتی بیوگرام اشنا شودو  انواع محیط  هاي کشت نمونه گیري و کشت نمونه هاي حلق ، گوش و پوستدانشجو با استریلیزاسیون وساخت   4  15/2/98

 انسان شامل نماتودها، سستودها و ترماتودها در ایران اشنا شوددانشجو با آزمایشگاه انگل شناسی، هدف ها و شناخت وسایل و مواد مطالعه ریخت شناسی کرمهاي  شایع   5  22/2/98

  


