
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول  -علوم پزشکی دانشکده      
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

   عملی طرح درس 

         97ورودي:           اتاق عملمقطع:کارشناسی             رشته:          واحد نظري5/1تعدادواحد:       باکتریولوژي و انگل شناسیطرح درس:
  روز:یکشنبه       17نفر       تعدادجلسات:25نیمسال:دوم                 تعداددانشجو:                 06کد درس:   ندارد   پیش نیاز:  

فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه روش  وسایل کمک آموزشی:  روز:        26/3/97تاریخ اتمام:          28/11/97تاریخ شروع:14-15:30ساعت:  
 استادغالمرضا دهباشیمدرس:              تدریس: سخنرانی

انها  ر این درس دانشجو با میکروارگانیسم هاي مختلف تولید کننده عفونت هاي انسانی و انگل ها و قارچ ها بیماري زا انسان و راه هاي انتقالدشرح درس: 
  ري از دانش الزم در زمینه پیشگیري و نحوه مقابله با آنها ازبروز عفونت در محیط اتاق عمل جلوگیري خواهد کرداشنا می شود و با برخوردا

 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 با مقدمه اي بر میکروبیولوژي آشنا گردد -

 دانشجو ساختمان هاي سلولی را شرخ دهد -

 را شرح دهد دانشجو علمکرد میکروارکانیسم ها  خصوصیات آن -

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

 دانشجو با انواع انگل ها اشناگردد. -

 دانشجو با انواع نمونه گیري آشناگردد -

 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 حسب بر کامپیوتر

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره6نمره                  میان ترم 14ازمون پایان ترم 

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

  درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه

  .گیرد می قرار

  درس و قوانین سیاست ها

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

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

  

  

  

 

  

  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
 اشناشود ایران در شایع نسجی -اي روده هاي نماتود شناسی، کرمبا   1  28/11/97

 را شرح دهد  خونی و کبدي ترماتودهاي پهن، هاي کرم  2  5/12/97

 را نام ببرد ایران در شایع سستودها پهن هاي کرم  3  12/12/97

 شرح دهد تناسلی - اي روده هاي یاخته تک شناسی، انگل کلیات  4  19/12/97

 راشرح دهد سالک و کوکسیدیاها سایر توکسوپالسموز،  5  26/12/97

 راشرح دهد ماالریا انگلهاي نسجی، -خونی داران تاژك  6  18/1/98

  شرح دهد ایران شایع ي ها ساپروفیت شناسی، قارچ کلیات  7  25/1/98

 شرح دهد ایران شایع قارچی بیمایهاي  شناسی، قارچ کلیات  8  8/2/98

 شرح دهد باکتریها تشریحی ساختمان ، شناسی میکروب کلیات  9  15/2/98

 دانشجوقادربه مشاهده عملی جلسات قبل باشد  10  15/2/98

 اشناگردد باکتریها بیماریزایی و ژنتیک ، باکتریها متابولیسم و رشدبا   11  29/2/98

 راشرح دهد بیمارستانی عفونت موثر، عوامل و عفونت ایجاد فرایند   12  12/3/98

 را نام ببرد مایکوباکتریوم و سلولی داخل باکتریهاي ، ویبریوها ، - و+ گرم هاي باسیل ها، کوکسی  13  19/3/98


