
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 

 جلسه اول

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    عمومي شناسي ميکروبآزمايشگاه نام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 ميکروب شناسيآزمايشگاه مقدمه ای بر عنوان درس : 

 آشنايي با وسايل و تجهيزات و مقررات آزمايشگاههدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 دستگاه ها و تجهيزات مورد نيازمعرفي  -

 معرفي قانون های بهداشتي در آزمايشگاه -

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخ:              روش آموزش 

 و پروژكتوركامپيوتر، تخته سفيد، ويدئامکانات آموزشی : 

  ميکروب شناسيروش های عملي  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 22مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  22مدت 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  :  

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 آشنايي با ميکروسکوپعنوان درس : 

 ميکروسکوپروش كار با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 ابزارهای ميکروسکوپ را بشناسد
 تنظيم بزرگنمايي ها را ياد بگيرد

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 ، ميکروسکوپ، المكامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو پروژكتورامکانات آموزشی : 

  ميکروب شناسيروش های عملي  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 22مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  22مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سومجلسه 

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 رنگ آميزی گيمساعنوان درس : 

 روش رنگ آميزی گيمسا و گسترش خونهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 تهيه گسترش خون

 اجرای رنگ آميزی گيمسا

 و ليشمانيا مشاهده الم پالسموديوم

              سخنراني همراه با بحث و پرسش و پاسخروش آموزش :              

 ، كيت رنگ آميزی، الم، ميکروسکوپپروژكتوركامپيوتر، تخته سفيد، ويدئو امکانات آموزشی : 

  ميکروب شناسيروش های عملي  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 22مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  22مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهارمجلسه 

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:    شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 الریمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني  دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص بيماری توكسوپالسموزيس، ژيارديازيس، آميبيازيسعنوان درس : 

 تشخيص توكسوپالسما، ژيارديا، انتاموبا هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو بايد بتواند:

 فرم های انگل توكسوپالسما را تشخيص دهد 

  ژيارديا را تشخيص دهددو فرم كيست و تروفوزوئيت 

 دو فرم كيست و تروفوزوئيت انتموبا را تشخيص دهد و تفاوت گونه هيستوليتيکا و كولي را بداند  
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم انگل شناسي : امکانات آموزشی 

  منبع درس  :
 اطلس انگل شناسي

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 پنجمجلسه 

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

  تشخيص كرم های نواری و پهنعنوان درس : 

 ساژيناتا، هيمنوليپيس نانا، ديکروسليوم دندريتيکوم، فاسيوال هپاتيکا تنياهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 كرم ها را تشخيص دهد 

 تخم كرم ها را تشخيص و از هم تفريق دهد 
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 مربوطهپروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم انگل  امکانات آموزشی : 

 اطلس انگل شناسي منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه ششم

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    شناسي عموميآزمايشگاه ميکروب نام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

  تشخيص كرم های حلقویعنوان درس : 

 آسکاريس لومبريکوئيديس، تريکوريس تريکيوراهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 كرم ها را تشخيص دهد 

 تخم كرم ها را تشخيص و از هم تفريق دهد 
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 الم انگل مربوطهپروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ،  امکانات آموزشی : 

 اطلس انگل شناسي منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هفتم

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص باكتری هاعنوان درس : 

 روش رنگ آميزی گرمهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

   روش رنگ آميزی گرم را ياد بگيرد 

 ساختار باكتری ها و گرم مثبت و منفي بودن آنها را بداند 
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 سفيد، ميکروسکوپ، الم، رنگ گرمپروژكتور،تخته  امکانات آموزشی : 

 آزمايشگاه ميکروب شناسي  منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 هشتمجلسه 

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تدوين/ بازنگری: تاريخ 

. 

 تشخيص باكتری هاعنوان درس : 

 اسيد فستروش رنگ هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

  را ياد بگيرد   اسيد فستروش رنگ آميزی 

 را بداند باكتری گرم مثبت و منفي بودن 
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم، رنگ گرم امکانات آموزشی : 

 آزمايشگاه ميکروب شناسي  منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلسه نه

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

 52/2/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 سبحاني الریمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد  دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص باكتری هاعنوان درس : 

 مشاهده ميکروسکوپي و تشخيص باكتری های مهم هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 تشخيص باكتری زير ميکروسکوپ را بلد باشد 

 مورفولوژی و نحوه قرارگيری باكتری را بشناسد  
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم امکانات آموزشی : 

 آزمايشگاه ميکروب شناسي  منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 همجلسه د

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212كالس: مدت 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص باكتری هاعنوان درس : 

 روش ساخت محيط كشتهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

  روش ساخت محيط كشت را ياد بگيرد 

  با روش ساخت محيط های كشت مختلف آشنا شود 

 با دستگاه اتوكالو آشنا شود و كار با آن را ياد بگيرد 
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 پروژكتور،تخته سفيد، محيط های كشت، انکوباتور امکانات آموزشی : 

 آزمايشگاه ميکروب شناسي  منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دهميازجلسه 

 کارشناسی/ تغذیه                    رشته تحصیلی:گروه آموزشی:      تغذیه                   مقطع/                اوزبهداشت : دانشکده

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص باكتری هاعنوان درس : 

 روش كشت باكتری هاهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 روش كشت استريک را ياد بگيرد و بتواند تک كلوني جدا نمايد 

 ساختار كلوني باكتری ها را بداند 

 با محيط های كشت مختلف آشنا شود 
 كار عملي -سخنراني:   روش آموزش 

 پروژكتور،تخته سفيد، محيط های كشت، انکوباتور، وسايل مورد نياز كشت امکانات آموزشی : 

 آزمايشگاه ميکروب شناسي  منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دهمجلسه دواز

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

 12/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    ميکروب شناسي عموميآزمايشگاه نام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص باكتری هاعنوان درس : 

 روش كشت باكتری هاهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

  روش كشت محيط مايع، نيمه مايع و نيم جامد را ياد بگيرد 

 دهد روش كشت سطحي و عمقي در محيط كشت جامد را انجام 
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 پروژكتور،تخته سفيد، محيط های كشت، انکوباتور، وسايل مورد نياز كشت امکانات آموزشی : 

 آزمايشگاه ميکروب شناسي  منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دهمجلسه سيز

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 الفبا(: محمد سبحاني الری مدرسين) به ترتيب حروف دقيقه 212مدت كالس: 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص قارچ هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 مقدمه قارچ شناسي

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

 روش تهيه الم قارچ را ياد بگيرد 

 را ياد بگيرد روی الم روش كشت قارچ 
 كار عملي -سخنراني:   روش آموزش 

 پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم، محيط كشت قارچ امکانات آموزشی : 

 قارچ شناسي پزشکي دكتر عميد اطهری منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دهمجلسه چهار

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

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

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212كالس: مدت 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص قارچ هاعنوان درس : 

 روی پليت قارچكشت  و تشخيصهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

  قارچ هاكلوني تشخيص 

 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم، محيط كشت قارچ امکانات آموزشی : 

 قارچ شناسي پزشکي دكتر عميد اطهری منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه پانزدهم

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

 22/5/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  

 12-29و  21-21 ساعت:           شنبهروز:    آزمايشگاه ميکروب شناسي عمومينام درس:  

  تعداد دانشجويان  : عملي  نوع واحد:

 محمد سبحاني الری مسئول درس: واحد 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: محمد سبحاني الری دقيقه 212كالس: مدت 

  1/22/99تاريخ تدوين/ بازنگری: 

. 

 تشخيص قارچ هاعنوان درس : 

 قارچ های موكور، ريزوپوس، آسپرژيلوس، پنيسيليوم، فوزاريوم، آلترنارياتشخيص هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد بتواند:

  ميکروسکوپي قارچ هاتشخيص 

 بررسي ساختار قارچ ها 
 كار عملي -سخنرانيروش آموزش :   

 پروژكتور،تخته سفيد، ميکروسکوپ، الم، محيط كشت قارچ امکانات آموزشی : 

 قارچ شناسي پزشکي دكتر عميد اطهری منبع درس  :

  دقيقه   22مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  52مدت زمان :  

 دقيقه  22مدت زمان :  

 دقيقه  52مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 


