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 طرح درس نظری 

                   پيوسته مقطع: کارشناسی        تکنولوژی اتاق عمل           رشته:                    باکتریولوژی و انگل شناسی        عنوان درس:

                                                           10کد درس:                  نداردپيش نياز:                           11-11 دومنيمسال:                    /. واحد عملی5 – نظری واحد 5/1 تعداد واحد:

        یکشنبهروزکالس:                   10/10/11پایان کالس: تاریخ                                     42/11/11 شروع کالس:تاریخ 

رسانه     س: سخنرانی/بحث گروهی           روش تدری                         10/12/11  تاریخ آزمون:            15:01-10ساعت کالس: 

 غالمرضا دهباشی استاد مدرس:            نفر تعداد: ا: دانشکده علوم پزشکی          محل اجر       آموزشی: اسالید/ پروژکتور       

 

 شرح درس:

در این درس دانشجو با ميکروارگانيسم های مختلف توليد کننده عفونت های انسانی و انگل ها و قارچ ها بيماری زا انسان و راه های 

مقابله با آنها ازبروز عفونت در محيط اتاق عمل انتقال انها اشنا می شود و با برخورداری از دانش الزم در زمينه پيشگيری و نحوه 

 جلوگيری خواهد کرد.

 

  :کلی هدف

 انگل ها و ميکروب ها انتقال از پيشگيری و کنترل اصول و انگلها و ميکروب ها بردن بين از نحوه ميکرواراگانيسم ها، انواع با آشنایی

 می باشد. عمل اتاق چون مختلف بخش های در بيماران از پرستاری در

  

 :اهداف رفتاری

 دانشجو با مقدمه ای بر ميکروبيولوژی آشنا گردد.

 دانشجو ساختمان های سلولی را شرح دهد.

 دانشجو عملکرد ميکروارکانيسم ها  و خصوصيات آن را شرح دهد.

 دانشجو فرآیند عفونت و عوامل موثر برآن را شرح دهد.

 دانشجو با انواع انگل ها اشناگردد.

 با انواع نمونه گيری آشناگردد. دانشجو
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 تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش های سخنرانی، پيش سازمان دهنده و گروه کوچك و با استفاده از پرو

 کامپيوتر بر حسب نياز تدریس خواهد شد.

جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان 

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدی را نيز در کالس ارایه نمایند.

 

 روش ارزشيابی دانشجو:

 نمره 12نمره               آزمون کتبی:  0آزمون عملی: 

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

تجزیه و تحليل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختيار مسئول 

 درس قرار می کيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

 س درس، الزاميست.رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کال

 

 منابع:

  1031انتشارات دانشگاه تهران –قارچ شناسی پزشکی جامع تاليف دکتر فریده زینی ، دکتر سيدعلی مهبد و دکتر مسعود امامی. 
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاریخ جلسه

1 42/11/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی ایران در شایع نسجی -ای روده های نماتود شناسی، کرم

4 11/14/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی خونی و کبدی ترماتودهای پهن، کرم های

0 10/14/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی ایران در شایع سستودهای پهن کرم های

2 15/14/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی تناسلی -ای روده های یاخته تك شناسی، انگل کليات

5 44/14/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی سالك و کوکسيدیاها سایر توکسوپالسموز،

0 43/14/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی ماالریا انگلهای نسجی، -خونی داران تاژک

7 41/11/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی ایران شایع ی ها ساپروفيت شناسی، قارچ کليات

0 40/11/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی ایران شایع قارچی بيمایهای  شناسی، قارچ کليات

3 12/14/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی باکتریها تشریحی ساختمان ، شناسی ميکروب کليات

11 11/14/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی باکتریها بيماریزایی و ژنتيك ، باکتریها متابوليسم و رشد

11 10/14/11 81-
83:51 

 غالمرضا دهباشی بيمارستانی عفونت موثر بر آن، عوامل و عفونت ایجاد فرایند

14 45/14/11 81-
83:51 

 داخل باکتریهای ، ویبریوها ، - و+ گرم های باسيل ها، کوکسی

 مایکوباکتریوم و سلولی

 غالمرضا دهباشی

10 11/10/11 81-
83:51 

عملی: آشنایی با آزمایشگاه انگل شناسی، هدف ها و شناخت 

وسایل و مواد مطالعه ریخت شناسی کرمهای  شایع انسان شامل 

نماتودها، سستودها و ترماتودها ریخت شناسی تك یاخته های 

 شایع انگلی انسان در ایران

 غالمرضا دهباشی

12 10/10/11 81-
83:51 

رنگ آ ميزی باکتریها ) مثبت و  -مورفولوژی باکتریها   :عملی

 باکتری های  گرم مثبت و گرم منفیمشاهده الم های  -منفی( 

استریليزاسيون وساخت انواع محيط  های کشت نمونه گيری و 

 غالمرضا دهباشی
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 آنتی بيوگرامو  کشت نمونه های حلق ، گوش و پوست
 


