
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 تغذیهکارشناسی/ رشته تحصیلی:مقطع/                        تغذیهگروه آموزشی:                 بهداشت اوز :دانشکده

 21/22/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 سبحاني الری محمد مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 مقدمه ميکروب شناسي

 هدف کلی درس :  

 تاريخچه، معرفي دانشمندان و كارهای ارزنده آنها مورد بحث قرار مي گيرد

 اهداف جزئی : 

 ميکروب شناسيتعريف  -

 بيان تفاوت باكتری، ويروس، قارچ، انگل -

 بيان تاريخچه علم ميکروب شناسي  -

 شناسايي دانشمندان و كارهای ارزنده آن ها -

 تعريف اصل كخ -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخ:              روش آموزش 

 پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتكامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو امکانات آموزشی : 

 جاوتز ميکروب شناسي زينسر -ميکروب شناسي پزشکي منبع درس  :

  دقيقه   21   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 

 دومجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 29/22/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 طبقه بندی ميکروب ها

 هدف کلی درس :  

 روش های طبقه بندی ميکروب ها

 اهداف جزئی : 

 طبقه بندی باكتری ها را ياد بگيرد -

 معرفي خانواده جنس گونه سويه باكتری  -

 نحوه صحيح نوشتن جنس و گونه باكتری  -

 توضيح ژنوتايپ و سروتايپ و فاژتايپ  -

 بندی ويروس ها روش های طبقه -

              :              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش 

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 جاوتز ميکروب شناسي زينسر -ميکروب شناسي پزشکي :منبع درس  

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سومجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 21/22/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 واحد: تعداد

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 ها ساختمان باكتری

 هدف کلی درس :  

 بررسي ساختار ميکروب ها

 اهداف جزئی : 

 باكتری ها و در واقع پروكاريوت هاتوضيح ساختمان كلي  -

 توضيح ساختار ديواره باكتری با خصوصيت های آن  -

 تفاوت گرم مثبت و منفي  -

 شناسايي غشای باكتری و خصوصيت های آن -

 توضيح كپسول و پوشش های بيرون باكتری -

 و پالسميد و عملکرد آن DNAشناسايي  -

 شناسايي اسپور و نحوه توليد آن  -

 نحوه حركت باكتریتعريف فالژال و  -

 شناسايي پيلي و كاربرد آن -

              :              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش 

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 ميکروب شناسي پزشکي جاوتز ميکروب شناسي زينسر منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهارمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 11/22/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  دانشجويان  :تعداد  نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 توليد مثل ميکروارگانيسم ها

 هدف کلی درس :  

 توليد مثل باكتری ها

 اهداف جزئی : 

 را ببيند و ياد بگيرد DNAنحوه تکثير   -

 نحوه تکثير و انتقال پالسميد را ياد بگيرد -

 عوامل موئر بر تقيسم باكتری را بداند -

 انتقال عوامل ژنتيکي را بشناسد -

              :              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش 

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 ميکروب شناسي زينسر -ميکروب شناسي پزشکي جاوتز منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 پنجمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 5/21/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 نحوه تکثير و رشد و عوامل موثر بر آنها

 هدف کلی درس :  

 معرفي عوامل موثر بر رشد

 اهداف جزئی : 

 نمودار رشد ميکروب را توضيح دهد  -

فشار اسمزی، پتانسيل اكسيداسيون و احيا و... را توضيح  ،Phعوامل موثر بر رشد مثل رطوبت، دما،  -

 دهد

              :              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش 

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 شناسي زينسرميکروب  -ميکروب شناسي پزشکي جاوتز منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ششمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 29/21/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  واحد:نوع 

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 اكولوژی ميکروارگانيسم ها               

 هدف کلی درس :  

 معرفي نيچ های ميکروبي

 اهداف جزئی : 

 محل زندگي و فعاليت ميکروب را در نيچ خودشناسايي   -

 نرمال فلور بدن انسان و عملکرد آنها -

 محل های حضور ميکروب در بدن و اينکه كجای بدن استريل است -

 آلودگي محيطي و حضور ميکروب ها در صنايع غذايي  -

 راه های انتقال ميکروب ها  -

 مفهوم نرمال فلور، فرصت طلب و پاتوژنتوضيح  -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 ميکروب شناسي زينسر -ميکروب شناسي پزشکي جاوتز منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هفتمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 21/21/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
  بيوشيمي ميکروارگانيسم ها

 هدف کلی درس :  

 محصوالت آنمصرف مواد و        

 اهداف جزئی : 

 چرخه های گليکوليز و كرفس  -

 توضيح آنزيم های خارج سلولي باكتری همراه با كاربرد -

 راه های اكسيداسيون و تخمير  -

 توضيح دسته بندی باكتری ها از نظر مصرف قند -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 ميکروب شناسي زينسر -ميکروب شناسي پزشکي جاوتز منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هشتمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 21/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الریمدرسين)  دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 روش های از بين بردن ميکروب ها و جلوگيری از رشد آنها             

 هدف کلی درس :  

 روش های فيزيکي و شيميايي از بين بردن ميکروب ها

 اهداف جزئی : 

 تعريف استريليزاسيون  -

 روش های پاستوريزاسيون و تينداليزاسيون  -

 روش های فيزيکي از بين بردن -

 روش های شيميايي از بين بردن -

  تعريف های مهم مانند آنتي سپتيک، دترجنت و... -

              :              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش 

 ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتكامپيوتر، تخته سفيد، امکانات آموزشی : 

 ميکروب شناسي زينسر -ميکروب شناسي پزشکي جاوتز منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نهمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 15/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99بازنگری: تاريخ تدوين/ 

. 

 عنوان درس : 
  آنتي بيوتيک ها و مقاومت آنتي بيوتيکي

 هدف کلی درس :  

 انواع آنتي بيوتيک و راههای كسب مقاومت دارويي        

 اهداف جزئی : 

 تعريف آنتي بيوتيک  -

 تعريف وسيع الطيف و محدود االثر  -

 دسته بندی مکانيسم و محل اثر آنتي بيوتيک ها  -

  مکانيسم مقاومت باكتری ها -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 ميکروب شناسي زينسر -ميکروب شناسي پزشکي جاوتز منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دهمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 59/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  :تعداد دانشجويان   نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 بيماری زاباكتری های 

 هدف کلی درس :  

 باكتری های بيماری زامعرفي 

 اهداف جزئی : 

 باكتری های بيماری زای منتقل شونده از طريق غذا و آب را بشناسد -

 بيماری باكتری ويبريو كلرا همراه با راه های انتقال و درمان بشناسد -

 بيماری باكتری سالمونال  و شيگال همراه با راه های انتقال و درمان بشناسد -

 بشناسدبيماری باكتری اشريشيا كلي همراه با راه های انتقال و درمان  -

 كلي فرم مدفوعي را بشناسد -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 ميکروب شناسي زينسر -ميکروب شناسي پزشکي جاوتز منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 يازدهمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 1/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 باكتری های بيماری زا             

 هدف کلی درس :  

 و منتقله از طريق غذا بيماری زاباكتری های معرفي 

 اهداف جزئی : 

شناسايي بيماری باكتری كلستريديوم بوتولينوم و كلستريديوم ديفيسيل همراه با راه های انتقال  -

 و درمان 

 شناسايي بيماری باكتری باسلوس آنتراسيس و باسيلوس سرئوس همراه با راه های انتقال و درمان  -

  استافيلوكوكوس اورئوس همراه با راه های انتقال و درمانشناسايي بيماری باكتری  -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 زينسرميکروب شناسي  -ميکروب شناسي پزشکي جاوتز منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دوازدهمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 25/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  واحد:نوع 

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 قارچ ها و كپک های بيماری زای مواد غذايي

 هدف کلی درس :  

 معرفي قارچ ها

 اهداف جزئی : 

 شناسايي ساختار قارچ ها  -

 ، و... Phتوضيح عوامل موثر بر رشد قارچ ها مثل رطوبت، دما،  -

 قارچ های آلوده كننده مواد غذايي  -

 آسپرژيلوس  -

 پني سيليوم  -

 فوزاريوم  -

 آلترناريا  -

  موكور و ريزوپوس -

              پرسش و پاسخسخنراني همراه با بحث و روش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 ميکروب شناسي زينسرميکروب شناسي پزشکي جاوتز  منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سيزدهمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 19/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 قارچ ها و كپک های بيماری زای مواد غذايي

 هدف کلی درس :  

 . كنديديا آلبيکانس.كريپتوكوكوس                       

 اهداف جزئی : 

 بشناسدمخمرها و ساختار آنها را  -

 بيماری های آنها را بشناسد -

 درمان آنها را بشناسد -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

 زينسرميکروب شناسي ميکروب شناسي پزشکي جاوتز  منبع درس  :

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهاردهمجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 11/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  واحد:نوع 

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 عنوان درس : 
 ويروس ها

 هدف کلی درس :  

 و خصوصيت های ويروس ها عوامل موثر در بيماریمان، ساخت                    

 اهداف جزئی : 

 ساختارهای ويروسي، عوامل موثر در بيماريزايي را توضيح دهد -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 پاور پوينتكامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 ميکروب شناسي پزشکي جاوتز -

 ميکروب شناسي زينسر -

 ميکروب شناسي پزشکي دكتر پرويز اديب فر -

 بيماريهای ويروسي در ايران دكتر اسماعيل صائبي -

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دهمپانزجلسه 

 کارشناسی/تغذیه رشته تحصیلی:گروه آموزشی: تغذیه                        مقطع/                بهداشت اوز: دانشکده

 5/5/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 21-29 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عمومينام درس )واحد(  :  

  تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد نظری 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 99مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

  عنوان درس : 
 ويروس ها                            

 هدف کلی درس :  

 ويروس های بيماری زاشناسايي                             

 اهداف جزئی : 

 ويروس های مهم را بشناسد -

 را بشناسد های منتقله از طريق غذا ويروس -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 كامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتور، نرم افزار پاور پوينتامکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

 ميکروب شناسي پزشکي جاوتز -

 ميکروب شناسي زينسر -

 پزشکي دكتر پرويز اديب فرميکروب شناسي  -

 بيماريهای ويروسي در ايران دكتر اسماعيل صائبي -

  دقيقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  51مدت زمان :  

 دقيقه  1مدت زمان :  

 دقيقه  51مدت زمان:    

  دقيقه 29مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  29مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 


