
                                                                          
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                                                                  

  علی آباد کتول واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز - علوم پزشکی معاونت

  طرح درس نظري

            هوشبريرشته:      مقطع:کارشناسی       عملی)           1نظري5/1(واحد2تعدادواحد:               میکروب شناسی درهوشبري طرح درس:
  13تعدادجلسات:     ر   نف25تعداددانشجو:      نیمسال:اول             06کد درس:پیش نیاز: ندارد                 97ورودي:
   14ساعت29/10/97تاریخ ازمون:شنبه    روز:یک             3/10/97تاریخ اتمام:                        1/7/97تاریخ شروع:        16-18ساعت:

 استاد غالمرضا دهباشی مدرس:فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه آموزشی        وسایل کمک آموزشی:          روش تدریس: سخنرانی
با مفاهیم اولیه و برخی از مهارت هاي  پایان این درس از دانشجو انتظار می رود که مطالب تدوین شده را به منظور آشنایی و شناخت  بیشتردر  :کلی هدف

 اولیه پرستاري از بیمار و آشنایی با ساختار و مقررات اتاق عمل می باشد.

  تکالیف  ه حیط  ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
 ژنتیک و سلولی ساختار و بندي طبقه شناسی، باکتري مقدمه  1  1/7/97

  ها باکتري
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 بر ها بیوتیک آنتی اثر گندزداهاو ها کننده ضدعفونی استریلیزاسیون  2  8/7/97
  ها باکتري روي

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  باکتریایی هاي عفونت بیماریزایی مکانیسم و میکروبی متابولیسم  3  15/7/97
 استافیلوکوك،) بیماریزا منفی گرم و مثبت گرم هاي کوکسی  4  22/7/97

  )نایسریا و استرپتوکوك
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 و باسیلوس لیستریا، باکتریوم، کورینه) مثبت گرم هاي باسیل  5  29/7/97
  )کلستریدیوم

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 و انتروباکتریاسه) طلب فرصت و بیماریزا منفی گرم هاي باسیل  6  6/8/97
  )پسودوموناس

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 بیماري مارپیچی هاي باکتري هاو اکتینومیست ها، مایکوباکتریوم  7  13/8/97
 سلولی درون هاي باکتري و(ها اسپیروکتاو ترپونما ) مهم زاي

ها مایکوپالسما و اجباري  

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اشنایی با ویروس و قارچ ها   8  20/8/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  ایدز هپاتیت(زا بیماري هاي ویروس ها قارچ  9  27/8/97

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  قارچ ها ویروس هاي بیماري زا(هپاتیت ایدز   10  4/9/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  بابیماري مبارزه راهاي و بیمارستانی هاي عفونت  11  11/9/97

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  عفونت هاي بیمارستانی و راهاي مبارزه بابیماري   12  18/9/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  جمع بندي و مباحث مانده طبق نظر استاد   13  25/9/97

  روش ارزشیابی دانشجو

  نمره)16نمره)                                 آزمون پایان ترم(4آزمون میان ترم (
  منابع 

  حسن جهاندیده، میکروب شناسی جاوتز ، انتشارات سبحان، انشارات سنا
 جاوتز، انتشارات ابن سیناب شناسی ، میکروامیر قائمی، دکتر کسري حمدي ، دکتر نیما خرم آبادي 


