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1  

 

تعریف سالمت و 

بیماری، طبقه 

 ها بندی بیماری

 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .سالمت را تعریف کند 
 .فاکتورهای موثر بر سالمت را بیان کند 
 ی را تعریف کند.بیمار 
  شرح دهدطبقه بندی بیماری ها را. 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

در انتهای 

آمادگی  -کالس

برای جلسه 

 آینده

آزمون های 

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهف میها بر اساس اهداآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

2  
آشنایی با کلیات 

میکروارگانیسم 

  های بیماری زا

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 دیان کنتعریف پروکاریوت و یوکاریوت را ب. 
  شرح دهدطبقه بندی میکروارگانیسم های بیماری زا را. 
 .بیولوژی عوامل عفونی را بیان کند 
  توضیح نقش کلی میکروارگانیسم ها در ایجاد بیماری را

 .دهد
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

 و با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را دانشج
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

3  

آشنایی با مکانیسم 

ه های پاتوژنسیت

ارگانیسم ها و 

نقش ایمنی در 

 برابر آنها

 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  شرح دهدارگانیسم بیماری زا را. 

 .ارگانیسم های فرصت طلب را تعریف کند 

 .مکانیسم های پاتوژنسیته ارگانیسم ها را بیان کند 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  انگیزه و اشتیاق شرکت و در مباحث مطرح شده با

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

4  

تدابیر آشنایی با 

دفاعی بدن در 

 مقابل عفونت

 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  توضیح دهدایمنی بدن را. 
 .انواع ایمنی ذاتی و اکتسابی را بیان کند 
 .نقش ایمنی ذاتی در کنترل عفونت را بیان کند 
 .نقش ایمنی اکتسابی در کنترل عفونت را بیان کند 
 ارگانیسم ها از ایمنی بدن را مکانیسم های فرار میکرو

 شرح دهد.
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 بردوایت 
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

5  
علم  آشنایی با

 باکتری شناسی

 )کلیات(

 حیطه شناختی:
 .معیارهای طبقه بندی باکتری ها توضیح دهد 

 ها را ذکر کند یباکتر یسلول وارهیساختار د. 
 را شرح دهد یسلول وارهید دعملکر. 
  تفاوت دیواه سلولی در بین باکتری های گرم منفی و گرم

 .مثبت را توضیح دهد
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 کند.پیگیری 

6  
آشنایی با باکتری 

های بیماریزا در 

 1 انسان

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 سی های گرم مثبت چرکزا در بیماری را بیان نقش کوک
 کند.

 .پنومونی باکتریایی را تعریف کند 
 .مهمترین باکتری های عامل پنومونی را نام ببرد 
  سیر بالینی باکتری های روده ای و عامل اسهال را شرح

 .دهد
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 و اشتیاق شرکت و  در مباحث مطرح شده با انگیزه
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

ارائه -کالس

 کالسی

 ینیتکو

7  
ایی با باکتری آشن

های بیماریزا در 

 2انسان 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .باکتری های عامل عفونت ادراری را نام ببرد 
 .باکتری های عامل عفونت های تناسلی را نام ببرد 
 .بیماری سل و سیر بالینی آن را بیان کند 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 ح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و در مباحث مطر
 همراهی نماید.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz سه در جل

 ندهیآ

ی یا نیتکو

 تشخیصی
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  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

8  

آشنایی با علم 

  ویروس شناسی

 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .ویروس را تعریف کند 
 .ساختمان و اجزای ویروس را نام ببرد 
  شرح دهدتفاوت ویروس ها با باکتری ها را. 
 .تکثیر و بیولوژی ویروس ها را شرح دهد 
 د.معیارهای طبقه بندی ویروس ها را توضیح ده 

  بیان کندخانواده های ویروسی را. 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 دوایت بر
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

9  
آشنایی با ویروس 

 1های بیماریزا 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

  ویروس های عامل پنومونی را نام برده و سیر بیماری آنها
 را شرح دهد.

 اسهال را نام برده و سیر بیماری آنها  ویروس های عامل
 را شرح دهد.

  توضیح دهدبیماری های شایع ویروسی را. 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

10  
آشنایی با ویروس 

 2های بیماریزا 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 د.هپاتیت ویروسی را تعریف کن 
  .ویروس های عامل هپاتیت ویروسی را نام ببرد 

 .سیر بالینی هپاتیت ویروسی را بیان کند 

 .راههای گسترش هپاتیت ویروسی را بیان کند 

 های پیشگیری از هپاتیت ویروسی را شرح دهد. راه 

 .بیماری ایدز را شرح دهد 
  
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 طرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و در مباحث م
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  جلسه در

 ندهیآ

 ینیتکو

11  

 قارچآشنایی با علم 

  شناسی

 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 توضیح دهدرا های بیماری زا و غیر بیماریزا  قارچ. 
  بیان کندرا های بیماری زا  قارچساختمان و اجزای. 
  بیان کندها با باکتری ها و ویروس ها را  قارچتفاوت. 
  ها را شرح دهد. قارچبیولوژی 
 ها را توضیح دهد. قارچرهای طبقه بندی معیا 

 .راههای گسترش قارچ ها را بیان کند 

 

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 رانی،سخن

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

12  
 قارچآشنایی با 

 1های بیماریزا 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .عفونت های قارچی پوستی را بیان کند 
 ی قارچی زیرپوستی را بیان کند.عفونت ها 
  توضیح دهدعفونت های قارچی اندمیک را. 
 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 ،سخنرانی

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

13  
 قارچآشنایی با 

 2های بیماریزا 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .کاندیدیازیس را شرح دهد 

 کند. مایستومای قارچی را بیان 

 .سایر قارچ های کپکی بیماریزا را نام ببرد 

 .نحوه پیشگیری و کنترل عفونت های قارچی را بیان کند 

  توضیح دهدسایر بیماری های شایع قارچی را. 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

 ا تمرکز حواس در طول کالس مسائل را دانشجو ب
 پیگیری کند.

14  

 انگلآشنایی با علم 

  شناسی

 

 بتواند دانشجو
 حیطه شناختی:

 بیان کندرا های بیماری زا و غیر بیماریزا  انگل. 
  را نام ببرد.های بیماری زا  انگلساختمان و اجزای 
  را شرح دهد. انگل هابیولوژی 
  ها را نام دهد.انگل طبقه بندی 

  ها را بیان کند.انگل سیکل زندگی 

 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند سیتدر نیدر ح زهیبا انگ. 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -سکال

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

15  
 انگلآشنایی با 

 1های بیماریزا 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .بیان کندعفونت های تک یاخته ای روده را     -
 .چرخه زندگی و بیماریزایی ژیاردیا را توضیح دهد 
 .چرخه زندگی و بیماریزایی آمیب ها را توضیح دهد 
 مانیا را توضیح دهدچرخه زندگی و بیماریزایی لیش. 

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک
 روژکتورویدئو پ

 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

16  
 انگلآشنایی با 

 2های بیماریزا 

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی:

 .بیماری ماالریا را شرح دهد 

  توضیح دهدعفونت های کرمی روده ای را. 

 یان کند.عفونت های کرمی بافت و خون را ب 

  بیان کندبیماری های شایع انگلی را. 
 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

  در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق شرکت و
 همراهی نماید.

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را
 پیگیری کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، پرسش و

 یگروه بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

نرم افزار 
Power point 

پرسش و پاسخ  120

 یدر انتها

 -کالس

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

ی یا نیتکو

 تشخیصی

17  

 دانشجو بتواند  جمع بندی مطالب 
  هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده

 باشد.
 ترم شرکت کند. با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان 

-شناختی
 عاطفی

 120  حل مسئله
پاسخ،  پرسش و

حل مسائل داده 
 شده

 آزمون پایانی

  منابع:
 ماریهای داخلی و جراحی )برونر وسودارث( بدون توجه به بخشهای فرآیند پرستاریبی .1

 میکروب شناسی پزشکی جاوتز .2
 نحوه ارزشيابي:

 گردد. رم محاسبه میمانده در امتحان پایان ت% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل نمره80   آزمون پایان ترم

 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی


