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 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشکده پزشکی

 گروه آموزشی عفونی

 عفونی تئوری درس طرح

 1401-1400 تحصیلی سال

 اساتید گروه:

 دكتررقيه گلشا -1

 دكتربهنازخدابخشي-2

 دكتر صادقعلي عظيمي-3

 دكتررحمت اله شریفي فر-4

 دكتر صدیقه سادات عرفاني-5
 

 با همکاری

 وزش پزشکي دانشگاهمركز مطالعات و توسعه آم

 مركز آموزشي درماني شهيد صياد شيرازی دفترتوسعه آموزش باليني

 دفترتوسعه آموزش باليني دانشکده پزشکي 
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 بسمه تعالي

 

 دانشکده پزشکی                                                                        دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 1شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی آنفلوانزا موضوع جلسه :

 صادقعلی عظیمیمدرس : خانم دکتر  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و انفلوانزا ویروس عفونتهای با آشنایی ف کلی درس:هد   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 .بيان كند را انفلوانزا ویروس ساختمان وعملکرد1-1 كليات .1

 .دهد شرح را انفلوانزایي عفونتهای اپيدميولوژی: 2-1

 بندی كند. طبقه انفلوانزا ویروس انواع: 3-1

 بندی كند. را طبقه( A) نوع انفلوانزا گروههای زیر:4-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني -

پرسش و  -

 پاسخ

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 دهد توضيح را انفلوانزا بيماری باليني عالئم: 1-2

 .دهد شرح را یي انفلوانزا عفونتهای پاتولوژی پاتوژنزو: 2-2

 .بيان كند را انفلوانزا بيماری و برانتقال موثر عوامل 3-2

 دهد شرح را انفلوانزایي عفونتهای ریوی خارج و ریوی عوارض: 4-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

اندیکاسيون  .3

تشخيص های  هاو

 افتراقي

 دهد شرح را انفلوانزا ویروسهای انواع تشخيصي روشهای1-3

 دهد توضيح را انفلوانزا افتراقي های تشخيص: 2-3

 .بيان كند را انفلوانزا عفونتهای انواع در اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 و درمان .4

 پيشگيری

 .كند انتخاب را(  جایگزین درمانهای و Choice درمان)  انفلوانزا درماني راههای1-4

 .دهد شرح را یي انفلوانزا عفونتهای از پيشگيری راههای: 2-4
 (يزآنال شناختي،)

 (درک شناختي،)
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 بسمه تعالي

 

 کیدانشکده پزش                                                                               دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                         دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                               فرم طرح درس روزانه  )

 وزکارآم -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 2شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی لپتوسپیروزیس موضوع جلسه :

 صدیقه سادات عرفانی خانم دکترمدرس :  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و لپتوسپیروزیس با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه )شناختي( هداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند:ا رئوس مطالب

 بيان كند. را لپتوسپيروزیس ميکروبشناسي: -1-1 كليات .1

 دهد شرح را لپتوسپيروزیس اپيدميولوژی: 2-1

  دهد شرح ميکروبيولوزی نظر از را لپتوسپيروزیس انواع: 3-1

 .دهد توضيح را لپتوسپيروزیس با عفونت معمول غير عوارض 4-1

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 سخنراني 

 پرسش و پاسخ

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

و  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 عوارض

 .دهد توضيح را لپتوسپيروزیس عفونتهای انواع باليني ئمعال 1-2

 .دهد شرح را لپتوسپيروزیس عفونتهای پاتولوژی و پاتوژنز: 2-2

 دهد شرح را لپتوسپيروزیس انتقال بر ثر مو عوامل: 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

تشخيص و تشخيص .3

 های افتراقي

  دهد توضيح را لپتوسپيروزیس عفونتهای اعانو تشخيص روشهای: 1-3

 دهد شرح را لپتوسپيروزیس عفونتهای انواع  افتراقي تشخيصهای: 2-3

 بيان كند. را لپتوسپيروزیس عفونتهای اورژانس موارد3: 3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 انتخاب را(  جایگزین درمانهای وCHOICE   درمان)توسپيروزیسلپ عفونتهای انواع درماني راههای: -4-1 پيشگيری و درمان .4

 كند

 .دهد شرح را لپتوسپيروزیس عفونتهای  Follow up و پيشگيری راههای 2-4

 .بيان كند را لپتوسپيروزیس عفونتهای به مبتال بيماران  درماني راه: 3-4

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)
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 بسمه تعالي

           

 دانشکده پزشکی                                                                          دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                           

 (EDO(                                         دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی درس :تئوری عفونی نام

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 3شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی بروسلوز موضوع جلسه :

 رقیه گلشامدرس :خانم دکتر  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و بروسلوز با ناییآش هدف کلی درس:   
 حيطه اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 )شناختي(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشي

 شيوه ارزشيابي

  بيان كند. را بروسلوز ميکروبشناسي: 1-1 كليات .1

 دهد. شرح را بروسلوز اپيدميولوژی: 2-1

  دهد. شرح ميکروبيولوژی نظر از را بروسلوز نواعا: 3-1

 .دهد توضيح را بروسلوز با عفونت معمول غير عوارض مزمن و حاد بروسلوز: 4-1

 .دهد شرح بروسلوزرا انتقال بر ثر مو عوامل: 5-1

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 سالیدا-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 .دهد توضيح را بروسلوز عفونتهای انواع باليني عالئم: 2-1  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 .دهد شرح را بروسلوز عفونتهای پاتولوژی و پاتوژنز: 2-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

تشخيص  و تشخيص .3

 ی افتراقيها

  دهد توضيح را بروسلوز عفونتهای انواع تشخيص روشهای: 1-3

 .دهد شرح را بروسلوزی عفونتهای انواع  افتراقي تشخيصهای 2-3

 بيان كند. را ی بروسلوز عفونتهای اورژانس موارد: 3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)
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 و درمانهای جایگزیني ( را انتخاب كندCHOICEني انواع عفونتهای بروسلوزی )درمان   : راههای درما4-1 پيشگيری و درمان .4

 عفونتهای بروسلوزی را شرح دهد.  Follow up: راههای پيشگيری و 2-4

 .دهد شرحعفونتهای بروسلوزی را عوارض : راه درمان بيماران مبتال به 3-4

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 

 

 بسمه تعالی

 

 دانشکده پزشکی                                                                                             دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                                دفترتوسعه آموزش )Lesson planالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                        فرم طرح درس روزانه  )مرکز مط

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 تاریخ برگزاری : 4شماره جلسه :

 شیرازی صیاد محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهید استافیلوکوکی عفونتهای موضوع جلسه :

 دکتربهنازخدابخشیمدرس :  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و استافیلوکوکی عفونتهای با آشنایی هدف کلی درس:   
 حيطه اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: لبرئوس مطا

 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشي

 شيوه ارزشيابي

 : كليات ميکروب شناسي استافيلوكوک را بيان كند.1-1 كليات .1

 : اپيدميولوژی عفونتهای استافيلوكوكي را شرح دهد.2-1

 براساس محل ابتال طبقه بندی كند: انواع عفونتهای استافيلوكوكي را 3-1

پنوموني استافيلوكوكي ، زرد زخم ، عفونتهای ادراری، توكسيک شوک و  -: سلوليت ، فاشيت نکروزان4-1

 دیگرسندرمهای ناشي از عفونتهای استافيلوكوكي را تعریف نماید.

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 

 

 (دانش شناختي،)

 سخنراني 

 رسش و پاسخپ

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

و  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 عوارض

 .دهد توضيح را استافيلوكوكي عفونتهای انواع باليني عالئم: 1-2

 .دهد شرح را استافيلوكوكي عفونتهای پاتولوژی پاتوژنزو: 2-2

 .دهد شرح را تافيلوكوكياس عفونتهای عوارض: 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)
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تشخيص  تشخيص و .3

 های افتراقي

 : روشهای تشخيصي انواع عفونتهای استافيلوكوكي را شرح دهد.1-3

 : تشخيص های افتراقي انواع عفونتهای استافيلوكوكي را توضيح دهد.2-3

 ی استافيلوكوكي را بيان كند.:موارد اورژانس در انواع عفونتها3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 پيشگيری و درمان .4

 

 

 

 

 و درمانهای جایگزین ( را انتخاب كند. Choice: راههای درماني انواع عفونتهای استافيلوكوكي ) درمان 1-4

 : راههای پيشگيری از عفونتهای استافيلوكوكي را شرح دهد.2-4

3-4 :Follow Up .عفونتهای استافيلوكوكي را بداند 

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 

 

 بسمه تعالی

 

 دانشکده پزشکی                                                               دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                            

 (EDO(                                         دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی رشته و نام درس :تئوری عفونی

 تاریخ برگزاری : 5شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی sepsis & Septic shock موضوع جلسه :

 مدرس : خانم دکتر رقیه گلشا دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و sepsis&Septic shock با آشنایی هدف کلی درس:   
 حيطه :درپایان جلسه دانشجو بتواند: اهداف رفتاری )اختصاصي( رئوس مطالب

 )شناختي، نگرشي و مهارتي(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشي

 شيوه ارزشيابي

 بيان كند را sepsis&Septic shock شناسي ميکروب كليات: 1-1 كليات .1

 .دهد شرح را sepsis&Septic shock اپيدميولوژی: 2-1

 بيان كند. را sepsis&Septic shock به منجر عفوني علل انواع: 3-1

 .نماید تعریف را sepsis&Septic shock( باليني-ازمایشگاهي) كرایتری: 4-1

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 اسالید-

 پاورپوینت-نهرایا -

 ماژیک  -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

و  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 عوارض

 .دهد توضيح را sepsis&Septic shock باليني عالئم: 1-2

 .دهد شرح را sepsis&Septic shock پاتولوژی پاتوژنزو: 2-2

 دهد شرح را sepsis&Septic shock عوارض: 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)
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تشخيص و  تشخيص .3

 های افتراقي

 دهد شرح را sepsis&Septic shock تشخيصي روشهای: 1-3

 دهد توضيح را sepsis&Septic shock افتراقي های تشخيص: 2-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 وایت بورد -

 بداند را sepsis&Septic shock اورژانس موارد با برخورد نحوه:4-1 پيشگيری و درمان .4

( جایگزین ودرمانهای Choiceدرمان) sepsis&Septic shockدرماني راههای:2-4

 .كند راانتخاب

 .دهد شرح را sepsis&Septic shock از پيشگيری راههای: 3-4

4-4 :Follow Up sepsis&Septic shock دهد شرح را. 

 (دانش شناختي،)

 

 (آناليز شناختي،) 

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 
 

 
 

 

 بسمه تعالی

 

 دانشکده پزشکی                                                                        دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )مرکز مطال

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 تاریخ برگزاری : 6شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی غذایی مسمومیتهای و گاستروانتریت موضوع جلسه :

 دکتر صدیقه سادات عرفانی ؟: مدرس دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و غذایی ومسمومیتهای گاستروانتریت با آشنایی:  با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي آموزشي ووسائل رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 بداند را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت شناسي ميکروب كليات1-1 كليات .1

 .دهد حشر را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت اپيدميولوژی: 2-1

 كند بندی طبقه ابتال محل براساس را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت عفونتهای انواع 3-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني  -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي
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 باليني و عالئم .2

 عوارضو  توژنژپا

 .دهد توضيح را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت عفونتهای انواع باليني عالئم1-2

 .دهد شرح را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت عفونتهای پاتولوژی پاتوژنزد: 2-2

 دهد شرح را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت عفونتهای عوارض 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،) 

 ماژیک  -

 وایت بورد -

اندیکاسيون  .3

تشخيص  هاو

 های افتراقي

 دهد شرح را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت عفونتهای انواع تشخيصي روشهای1-3

 دهد توضيح را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت عفونتهای انواع افتراقي های تشخيص: 2-3

 بيان كند. را غذایي مسموميتهای و انتریتگاسترو عفونتهای انواع در اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 و درمان .4

 پيشگيری

 .كند انتخاب را(  جایگزین درمانهای و Choice درمان)  غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت عفونتهای انواع درماني راههای1-4

 .دهد شرح را غذایي مسموميتهای و وانتریتگاستر عفونتهای از پيشگيری راههای: 2-4

3-4 Follow up بداند را غذایي مسموميتهای و گاستروانتریت عفونتهای. 

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

                 

 

 

 بسمه تعالی

 

 دانشکده پزشکی                                                                                                                          دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                            

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                       (                  Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 24/08/98تاریخ برگزاری : 7شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی  FUOتب و  موضوع جلسه :

 رحمت اله شریفی فرمدرس : آقای دکتر  قهدقی120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آشنایی با اصول درمان تب هدف كلي درس:   

 حيطه :درپایان جلسه دانشجو بتواند: اهداف رفتاری )اختصاصي( رئوس مطالب

 

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشي

 شيوه ارزشيابي
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 بيان كند. را ناشناخته منشاً با وتب تب كليات: 1-1 كليات .1

 .كند بيان را ناشناخته منشاً با وتب تب اپيدميولوژی: 2-1

 .نماید بندی طبقه را ناشناخته منشاً با وتب تب انواع: 3-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني 

 پرسش و پاسخ

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 
 پاتوژنژ باليني و ئمعال .2

 عوارضو 

 : عالئم باليني انواع مختلف تب وتب با منشاً ناشناخته را شرح دهد.1-2

 : پاتوژنژو پاتولوژی تب وتب با منشاً ناشناخته را شرح دهد2-2

 دهد شرح را ناشناخته منشاً با وتب تب عوارض :3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 اسيون هاواندیک .3

 تشخيص های افتراقي

 .دهد شرح را ناشناخته منشاً با وتب تب انواع تشخيصي روشهای: 1-3

 دهيد توضيح را ناشناخته منشاً با وتب تب افتراقي تشخيصهای: 2-3

 .دهد قرار نظر مد را ناشناخته منشاً با وتب تب اورژانس موارد در: 3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (رکد شناختي،)

 .نماید انتخاب را ناشناخته منشاً با وتب تب انواع مناسب درماني راههای: 4-1 پيشگيری و درمان .4

 دهد شرح را ناشناخته منشاً با وتب تب پيشگيری راههای: 2-4

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 

 
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 دانشکده پزشکی                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشکی گلستان                      

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                             (            Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 8شماره جلسه :

 بیمارستان صیاد شیرازیمحل برگزاری : ها بیوتیك آنتی با درمان اصول موضوع جلسه :

 خانم دکتر صدیقه سادات عرفانیمدرس :  دقیقه120)دقیقه( : مدت جلسه 

 آنها با برخورد نحوه و ها بیوتیك آنتی با درمان اصول با آشنایی هدف کلی درس:   

 حيطه اهداف رفتاری )اختصاصي( رئوس مطالب

 

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشي

 شيوه ارزشيابي
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 بيان كند. را ها بيوتيک آنتي با درمان كليات: 1-1 كليات .1

 .دهد شرح را ها بيوتيک آنتي مصرف الگوی و اپيدميولوژی: 2-1

 كند. بندی طبقه هارا بيوتيک آنتي انتخاب مراحل: 3-1

 .نماید تعریف را ها بيوتيک آنتي از استفاده عدم یا استفاده موارد: 4-1

 مناطق در بيوتيک آنتي نفوذپذیری به توجه با و عفونت محل اساس بر ارجح بيوتيک آنتي انتخاب روشهای5-1

 .  دهد راشرح(CNS مثالً) مختلف

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 

 (درک شناختي،)

 MCQ آموزش مجازی تحت وب پورپوینت و مجازی

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 .دهد توضيح هارا بيوتيک آنتي به مربوط رضعوا انواع باليني عالئم: 2-1 عوارض باليني و عالئم .2

 .دهد شرح هارا بيوتيک آنتي به مربوط عوارض پاتولوژی پاتوژنزو: 2-2

 دهد شرح را داروها سایر با یکدیگرو هابا بيوتيک آنتي مهم تداخالت:3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 اندیکاسيون هاو .3

 تشخيص های افتراقي

 دهد شرح هارا بيوتيک آنتي فوری شروع های اندیکاسيون: 1-3

 دهد توضيح هارا بيوتيک آنتي به مربوط عوارض انواع افتراقي های تشخيص: 2-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 بيان كند.  ار آن با مقابله روش و خطرناک عوارض بروز صورت هادر بيوتيک آنتي قطع اورژانس موارد:4-1 پيشگيری درمان و .4

 .كند انتخاب را(  جایگزین ودرمانهای Choice درمان)مهم دارویي عوارض انواع درماني راههای:2-4

 .دهد شرح هارا بيوتيک آنتي به مربوط عوارض از پيشگيری راههای3-4

4-4 :Follow up كند بيان را بيوتيک آنتي با درمان تحت بيماران. 

 (دانش شناختي،)

 

 (آناليز شناختي،)

 

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 
 

 

 

 

 بسمه تعالي

 

 ه پزشکیدانشکد                                                                        دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 وزکارآم -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری :  9شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی Acute Viral Hepatitis موضوع جلسه :

 گلشا'مدرس : خانم دکتر رقیه  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و Acute Viral Hepatitis با آشنایی هدف کلی درس:   
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 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( درپایان جلسه دانشجو بتواند: ئوس مطالبر

  بيان كند. را ازنظرساختماني هپاتيت ویروس های انواع 1-1 كليات .1

 .دهد شرح را ویروسي های هپاتيت اپيدميولوژی: 2-1

 بندی كند. طبقهازنظربيماری زایي  ویروسي های هپاتيت انواع: 3-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني  -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 دهد توضيح را ویروسي های هپاتيت باليني عالئم 1-2

 دهد شرح را ویروسي های هپاتيت پاتولوژی پاتوژنز: 2-2

 نام ببرد را ویروسي های هپاتيت بيماری و برانتقال موثر عوامل:3-2

 دهد شرح را ویروسي های هپاتيت كبدی خارج و كبدی عوارض:  4-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 هاو اندیکاسيون .3

 تشخيص های افتراقي

 دهد شرح را ویروسي های هپاتيت انواع تشخيصي روشهای 1-3

 دهد. توضيح را ویروسي های هپاتيت افتراقي های تشخيص: 2-3

 .كند بيان را ویروسي های هپاتيت عفونتهای انواع در اورژانس موارد3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 انتخاب را(  حمایتي ودرمان جایگزین درمانهای و Choice درمان)  ویروسي های هپاتيت درماني راههای: 4-1 شگيریپي و درمان .4

 .كند

 .دهد شرح را ویروسي های هپاتيت از پيشگيری راههای: 2-4

3-4 :Follow wp كند بيان را ویروسي های هپاتيت. 

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 

 

 

 بسمه تعالي

 

 دانشکده پزشکی                                                               دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                         دفترتوسعه آموزش )Lesson planی                                فرم طرح درس روزانه  )مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 10شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی ماالریا سه :موضوع جل

 مدرس :اقای  دکتررحمت اهلل شریفی فر دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و ماالریا با آشنایی هدف کلی درس:   
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 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 تعریف نماید. را بيماری ماالریا را 1-2 كليات .1

 دهد شرح را ماالریا اپيدميولوژی: 2-1

  دهد شرح پارازیتولوژی نظر از را دیومها پالسمو انواع: 3-1

 .دهد توضيح را دیومها پالسمو انواع عفونت معمول غير عوارض: 4-1

 (دانش تي،شناخ)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

پرسش و  سخنراني

 پاسخ

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

و  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 عوارض

 .دهد توضيح را ان چرخه و ماالریا باليني عالئم: 1-2

 .دهد شرح را ماالریا نتهایعفو پاتولوژی و پاتوژنز: 2-2

 .دهد شرح را ماالریا انتقال بر ثر مو عوامل: 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 اندیکاسيون هاو .3

 تشخيص های افتراقي

  دهد توضيح را ماالریا تشخيص روشهای 1-3

 .دهد شرح را ماالریا  افتراقي تشخيصهای: 2-3

 دهد توضيح را ماالریا اورژانس موارد: 3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 را(  حمایتي و جایگزیني درمانهای وCHOICE   درمان)   ماالریایي عفونتهای انواع درماني راههای 4-1 پيشگيری و درمان .4

 كند انتخاب

 .دهد شرح را  ماالریایي عفونتهای  Follow up و پيشگيری راههای 2-4

 .دهد شرح را  ماالریایي عفونتهای در دارویي پروفيالكسي 3-4

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 

 

 
 

 

 بسمه تعالي

 

 دانشکده پزشکی                                                            دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی عفونی نام درس :تئوری

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 11:شماره جلسه 

 بیمارستان صیاد شیرازیمحل برگزاری : مننژیت موضوع جلسه :

 صادقعلی عظیمیمدرس : آقای دکتر دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 
 آنها با برخورد نحوه و ژیتمنن جلسه : با آشنایي هدف كلي درس:   
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 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند:

 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي(

 كليات .1
 بيان كند. را مننژیت شناسي: علل ميکروب 1-1

 .دهد شرح را مننژیت اپيدميولوژی:: 2-1

 كند بندی طبقه ابتال محل براساس را تمننژی انواع: 3-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 پورپوینتارائه 

 در صفحه 

 دانشگاه مجازی

 MCQ آموزش مجازی تحت وب

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

.عالئم باليني 2

 عوارضو وپاتوژنژ  

 .دهد توضيح را مننژیت انواع باليني عالئم1-2

 .دهد شرح را مننژیت : تولوژیپا پاتوژنزد: 2-2

 دهد شرح را مننژیت عوارض: 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،) 

 تشخيص و .3

 تشخيص های افتراقي

 دهد شرح را مننژیت انواع تشخيصي روشهای1-3

 دهد توضيح را مننژیت افتراقي های تشخيص: 2-3

 ان كندبي را مننژیت انواع در اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 پيشگيری و درمان .4
 .كند انتخاب را(  جایگزین درمانهای و Choice درمان) مننژیت انواع درماني راههای1-4

 .دهد شرح را مننژیت از پيشگيری راههای: 2-4

3-4- Follow up دهد شرح را مننژیت 

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 
 

 

 

 بسمه تعالي

 

 پزشکی دانشکده                                                                                      دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                         دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 12شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی ژیاردیوزیس-موضوع جلسه : آمیبیازیس

 مدرس : آقای دکتر رحمت اهلل شریفی فر دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 
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 آنها با دبرخور نحوه و ژیاردیوزیس-آمیبیازیس با هدف کلی درس: آشنایی   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 دهد. شرح اميبياز و ژیاردیا را های انگل چرخه زندگي 1-1 . كليات1

 دهد شرح را ژیاردیوزیس-اميبيازیس اپيدميولوژی: 2-1

 دهد شرح پارازیتولوژی نظر از را ژیاردیوزیس-اميبيازیس اعانو: 3-1

 دهد توضيح را ژیاردیوزیس-اميبيازیس عفونت معمول غير عوارض4-1

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 

 (درک شناختي،) 

پرسش  سخنراني

 و پاسخ

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

باليني و  ئم. عال2

 پاتوژنژ و عوارض

 .دهد توضيح را ان چرخه و ژیاردیوزیس-اميبيازیس باليني عالئم 1-2

 .دهد شرح را ژیاردیوزیس-اميبيازیس عفونتهای پاتولوژی و پاتوژنز: 2-2

 .دهد شرح را ژیاردیوزیس-اميبيازیس انتقال بر ثر مو عوامل 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

. اندیکاسيون 3

هاو تشخيص 

 های افتراقي

  دهد توضيح را ژیاردیوزیس-اميبيازیس تشخيص روشهای: 1-3

 .دهد شرح را ژیاردیوزیس-اميبيازیس  افتراقي تشخيصهای: 2-3

 .بيان كند را ژیاردیوزیس-اميبيازیس اورژانس موارد 3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 و ن. درما4

 پيشگيری

 را(  حمایتي و جایگزیني درمانهای وCHOICE   درمان)   ژیاردیوزیس-اميبيازیس عفونتهای انواع درماني راههای1-4

 كند. انتخاب

 .دهد شرح را ژیاردیوزیس-اميبيازیس عفونتهای  Follow up و پيشگيری راههای:2-4

 .ان كندبي را ژیاردیوزیس-اميبيازیس دركيستهای دارویي درمان: 3-4

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 

 

 

 

 

 بسمه تعالي

 

 دانشکده پزشکی                                                             دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -پزشکی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 13شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی (UTI)عفونتهای ادراری موضوع جلسه :
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 خانم دکتر صدیقه سادات عرفانیمدرس :  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و عفونتهای ادراری : با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 بيان كند. را عفونتهای ادراری : شناسي ميکروب 1-1 كليات .1

 .دهد شرح را عفونتهای ادراری : اپيدميولوژی: 2-1

 كند بندی طبقه ابتال محل براساس را عفونتهای ادراری انواع: 3-1

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 .دهد توضيح را عفونتهای ادراری : عفونتهای انواع باليني عالئم1-2

 .دهد شرح را غذایي عفونتهای ادراری : پاتولوژی پاتوژنزد: 2-2

 دهد شرح را عفونتهای ادراری عوارض 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،) 

 اندیکاسيون هاو .3

 تشخيص های افتراقي

 دهد شرح را عفونتهای ادراری : انواع تشخيصي روشهای1-3

 دهد توضيح را عفونتهای ادراری : انواع افتراقي های تشخيص: 2-3

 بيان كند. را عفونتهای ادراری : انواع در اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 .كند انتخاب را جایگزین یدرمانها و Choice درمان)  عفونتهای ادراری : انواع درماني راههای4-1 پيشگيری و درمان .4

 .دهد شرح را عفونتهای ادراری : از پيشگيری راههای: 2-4

3-4 Follow up : بيان كند را عفونتهای ادراری 

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 

 

 

 بسمه تعالي

 

 دانشکده پزشکی                                                                                                                       دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                          

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                               (          Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                           فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی      نام درس :تئوری عفونی  

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 14شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی کزاز موضوع جلسه :

 مدرس : خانم دکتر بهناز خدابخشی دقیقه120یقه( : مدت جلسه )دق
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 آنها با برخورد نحوه و( کزاز) تتانی کلستریدیوم با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي آموزشي ووسائل رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 بداند را تتاني كلستریدیوم ميکروبشناسي: 1-1 كليات .1

 دهد شرح را تتاني اپيدميولوژی:2-1

 بندی كندطبقه ابتال محل اساس بر را تتاني كلستریدیوم عفونتهای انواع:3-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

پرسش و  سخنراني

 پاسخ

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 دوایت بور -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

و  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 عوارض

 دهد توضيح را تتاني انواع باليني عالئم: -1-2

 دهد شرح را تتاني پاتولوژی پاتوژترو2-2:

 .ببرد نام را.... ( پنومرفين آسپيراسيون –اتونوميک -عصبي)تتاني عوارض3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

  تشخيصي روشهای .3

 تشخيص های افتراقي

 دهد شرح را تتاني تشخيصي روشهای1-3

 نماید ليست را تتاني افتراقي تشخيصهای 2-3: 

 بداند را تتاني در اورژانس موارد 3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 كند انتخاب را همراه ودرمانهای(  Chose)تتاني مختلف شکلهای درماني اههای4-1 پيشگيری و درمان .4

 (واكسن-تتابولين.)دهد شرح را تتاني از پيشگيری راههای4:-2

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 

 

 

 
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 دانشکده پزشکی                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                      

 (EDOسعه آموزش )(                                                   دفترتوLesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 15شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی سالمونلوزیس:   موضوع جلسه :

 گلشا'قیهمدرس : خانم دکتر ر دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 
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 آنها با برخورد نحوه و Nontyphoidal و تیفی سالمونال با آشنایی با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 را بيان كند. Nontyphoidal تيفي و ميکروب شناسي سالمونال 1-1 كليات .1

 را شرح دهد. Nontyphoidal: اپيدميولوژی سالمونال تيفي و 2-1

 پاتوژنز و پاتولوژی سالمونال را شرح دهد. 1:  -3

 را شرح دهد Nontyphoidal:تفاوت سالمونال تيفي و 4-1

 )شناختي، دانش(

 )شناختي، درک(

 )شناختي،درک(

 )شناختي،درک(

 سخنراني -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 را توضيح دهد Nontyphoidalعالئم باليني سالمونال تيفي و 1-2

 :عوامل مو ثر برانتقال بيماری را بيان كند.2-2

 را شرح دهد. Nontyphoidal: پاتوژنزسالمونال تيفي و 3-2

 را شرح دهد Nontyphoidal: عوارض ناشي سالمونال تيفي و 4-2

 )شناختي، درک(

 )شناختي، دانش(

 )شناختي، درک(

 )شناختي، درک(

تشخيص شخيص و .3

 های افتراقي

 را شرح دهد Nontyphoidalروشهای تشخيصي سالمونال تيفي و 1-3

 را توضيح دهد Nontyphoidalي و : تشخيص های افتراقي سالمونال تيف2-3

 را بيان كند. Nontyphoidal:موارد سالمونال تيفي و 3-3

 )شناختي، درک(

 )شناختي، درک(

 )شناختي، دانش(

 و درمانهای جایگزین ( را انتخاب كند. Choice) درمان  Nontyphoidalراههای درماني سالمونال تيفي و 4-1 پيشگيری و درمان .4

 را شرح دهد. Nontyphoidalپيشگيری از سالمونال تيفي و  : راههای2-4

3-4 :Follow wp  سالمونال تيفي وNontyphoidal ..بيان كند 

 

 )شناختي، آناليز(

 )شناختي، درک(

 )شناختي، دانش(

 

 

 بسمه تعالي

 

 دانشکده پزشکی                                                                                                      دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                         

 (EDOدفترتوسعه آموزش )         (                                Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                      فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 16شماره جلسه :
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 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی tuberculosis موضوع جلسه :

 : خانم دکتر بهناز خدابخشیمدرس  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و ریوی وغیر ریوی سل با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 بداند ار سل شناسي ميکروب كليات: 1-1 كليات .1

 .دهد شرح را ریوی وغير ریوی سل اپيدميولوژی: 2-1

 نماید تعریف را....  و CNS – ریوی وغير ریوی سل: 3-1

 بداند را BCG-PPD واكسيناسيون نقش: 4-1

 (شناختي،دانش)

 (درک شناختي،)

 (شناختي،دانش)

 (شناختي،دانش)

پرسش و  سخنراني

 پاسخ

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

و  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 عوارض

 دهد توضيح را ریوی سل خصوص به سل انواع باليني عالئم 2-2

 بيان كند را سل بيماری برانتقال موثر عوامل:2-2

 .دهد شرح را ریوی وغير ریوی سل پاتولوژی پاتوژنزو: 3-2

 دهد شرح را ریوی وغير ریوی سل از ناشي عوارض: 3-2

 (درک شناختي،)

( شناختي،دانش)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

تشخيص های  تشخيص و .3

 افتراقي

 دهد شرح را سل تشخيصي روشهای 1-3

 دهد توضيح را ریوی سل افتراقي های تشخيص: 2-3

 بداند را ریوی وغير ریوی سل اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (شناختي،دانش)

 .كند انتخاب را(  جایگزین ودرمانهای Choice درمان) ریوی وغير ریوی سل درماني راههای 4-1 پيشگيری و درمان .4

 دهد توضيح را سل ضد داروهای مهم عوارض:2-4 

 .بيان كند را ریوی سل از پيشگيری راههای: 2-4

3-4 Follow up بداند را ریوی وغير ریوی سل. 

 (،آناليزشناختي)

 (درک شناختي،)

 (شناختي،دانش)

 (شناختي،دانش)

                                    

 

 

 
 

 

 بسمه تعالي

 

 دانشکده پزشکی                                                            دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -قطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکیرشته و م نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 17شماره جلسه :
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 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی عفونتهای قارچی موضوع جلسه :

 خانم دکتر صدیقه سادات عرفانیمدرس :  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و عفونتهای قارچی با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 بر اساس موقعيت اناتوميک یا اپيدیميولوژیک طبقه بندی كند را عفونتهای قارچي 1-1 كليات .1

 .دهد شرح عفونتهای قارچي يدميولوژیاپ: 2-1

 كند بندی طبقه ابتال محل براساس را عفونتهای قارچي انواع 3-1

 كند بندی طبقه نوع قارچ براساس را عفونتهای قارچي انواع -4-1

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 هرایان -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 .دهد توضيح را عفونتهای قارچي انواع باليني عالئم1-2

 .دهد شرح را عفونتهای قارچي پاتولوژی پاتوژنزد: 2-2

 دهد شرح را عفونتهای قارچي عوارض 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،) 

 اندیکاسيون هاو .3

تشخيص های 

 افتراقي

 دهد شرح را عفونتهای قارچي انواع تشخيصي روشهای1-3

 دهد توضيح را عفونتهای قارچي انواع افتراقي های تشخيص: 2-3

 دهد راشرح  عفونتهای قارچي انواع در اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 و درمان .4

 پيشگيری

 .كند انتخاب را(  جایگزین درمانهای و Choice درمان)  عفونتهای قارچي انواع درماني راههای1-4

 .دهد شرح را عفونتهای قارچي از پيشگيری راههای: 2-4

3-4 Follow up بيان كند. را عفونتهای قارچي 

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 دانشکده پزشکی                                                                          دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                         دفترتوسعه آموزش )Lesson planعلوم پزشکی                                                 فرم طرح درس روزانه  ) مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی
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 01/05/1401گزاری :سال تاریخ بر 18شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی لیشمانیوز-توکسوپالسما موضوع جلسه :

 صادقعلی عظیمیمدرس : آقای دکتر  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 برخورد نحوه لیشمانیوزو-توکسوپالسما با آشنایی هدف کلی درس   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( ي(:درپایان جلسه دانشجو بتواند:اهداف رفتاری )اختصاص رئوس مطالب

 .دهد شرح توكسوپالسما وليشمانيارا های انگل چرخه زندگي 1-1 كليات .1

 .دهد شرح بيماری زایي نظر از را ليشمانيوز -توكسوپالسما: 2-1

 .دهد توضيح را  ليشمانيوز -اتوكسوپالسم عفونت معمول غير عوارض: 3-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

پرسش و  سخنراني

 پاسخ

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

و  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 عوارض

 .دهد توضيح را ليشمانيوز – توكسوپالسما باليني عالئم 1-2

 .دهد شرح را ليشمانيوز -توكسوپالسما عفونتهای پاتولوژی و پاتوژنز: 2-2

 بيان كند. را ليشمانيوز -توكسوپالسما انتقال بر موثر عوامل: 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

تشخيص های و  تشخيص .3

 افتراقي

 .دهد شرح را ليشمانيوز -توكسوپالسما تشخيص روشهای 1-3

 .دهد شرح را ليشمانيوز -توكسوپالسما افتراقي تشخيهای: 2-3

 بيان كند. را ليشمانيوز -توكسوپالسما اورژانس موارد: 3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 و جایگزیني ایدرمانه و CHOICE درمان)  ليشمانيوز -توكسوپالسما عفونتهای انواع درماني راههای 4-1 پيشگيری و درمان .4

 .كند انتخاب را(  حمایتي

 .دهيد شرح را ليشمانيوز -توكسوپالسما عفونتهای Follow up و پيشگيری راههای: 2-4

 .بيان كند را ليشمانيوز -توكسوپالسما كيستهای در دارویي درمان 3-4

 (آناليز شناختي،)

 

 (درک شناختي،)

 

 (دانش شناختي،)

                  

 

 

 

 

 مه تعاليبس

 

 

 دانشکده پزشکی                                                                دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planفرم طرح درس روزانه  )                           مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی     
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 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 24/08/98تاریخ برگزاری : 19شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی پنومونی جلسه :موضوع 

 مدرس : خانم دکتر رقیه گلشا دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه باپنومونی و آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها یسروش تدر حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 دهد راشرح پنوموني علل شناسي ميکروب -1-1 كليات .1

 .دهد شرح را پنوموني اپيدميولوژی: 2-1

 كند بندی را بر اساس عامل بيماری طبقه  پنوموني انواع 3-1

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني -

 پرسش و پاسخ -

 سالیدا-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 .دهد توضيح را پنومونيها انواع باليني عالئم1-2

 .دهد شرح را پنوموني پاتولوژی پاتوژنزد: 2-2

 دهد شرح را پنوموني عوارض 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک ختي،شنا) 

تشخيص  تشخيص و .3

 های افتراقي

 دهد شرح را پنوموني تشخيصي روشهای1-3

 دهد توضيح را پنوموني افتراقي های تشخيص: 2-3

 بيان كند. را پنوموني در اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 انتخاب را(  جایگزین درمانهای و Choice درمان) را بر اساس عامل بيماری   ومونيپن انواع درماني راههای4-1 پيشگيری و درمان .4

 .كند

 .دهد شرح را پنوموني از پيشگيری راههای: 2-4

3-4 Follow up دهد شرح را پنوموني 

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 

 

 

 

 بسمه تعالي

 

 دانشکده پزشکی                                                                                                                                                          دانشگاه علوم پزشکی گلستان       

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson plan) مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه 
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 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 20شماره جلسه: 

 برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی محل ( بوتولیسم)  بوتولیتوم کلستریدیوم موضوع جلسه :

 مدرس : خانم دکتر خدابخشی دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و بوتولیتوم کلستریدیوم با آشنایی با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها تدریس روش حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 .كند بيان را بوتوليتوم كلستریدیوم ميکروبشناسي 1-1 كليات .1

 .دهد شرح را بوتوليسم اپيدميولوژی2-1:

 كند بندی طبقه ابتال محل اساس بر را(  C.B)  بوتوليتوم كلستریدیوم عفونتهای انواع3-1:

 .نماید تعریف را(  نامعلوم منشا با)  بالغين بوتوليسم – زخم بوتوليسم – رخوارانشي بوتوليسم غذایي، بوتوليسم4-1

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (شناختي،آناليز)

 (دانش شناختي،)

 سخنراني -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و .عالئم2

 عوارضو  نژپاتوژ

 .دهد توضيح را بوتوليسم انواع باليني عالئم1-2

 .دهد شرح را بوتوليسم پاتولوژی پاتوژترو2-2: 

 .ببرد نام را......... (  پنومرفين آسپيراسيون – اتونوميک -عصبي)  بوتوليسم عوارض3-2: 

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

اندیکاسيون  .3

تشخيص  هاو

 ای افتراقيه

 .دهد شرح را بوتوليسم تشخيصي روشهای1-3: 

 .نماید ليست را بوتوليسم افتراقي تشخيصهای2-3: 

 .بداند را بوتوليسم در اورژانس موارد3-3: 

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 و درمان .4

 پيشگيری

 .كند انتخاب را همراه نهایودرما( Choseبوتوليسم) مختلف شکلهای درماني راههای1-4: 

 .دهد شرح را بوتوليسم از پيشگيری راههای2-4: 

 (آناليز شناختي،) 

 (درک شناختي،)

 

 

 

 

 

 

 

  

 بسمه تعالی
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 دانشکده پزشکی                                               دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                         دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکیرشته و مقطع  نام درس :تئوری عفونی

 24/08/98تاریخ برگزاری : 21شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی استرپتوکوکی عفونتهای موضوع جلسه :

 بهناز خدابخشی دکترخانم مدرس :  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و استرپتوکوکی نتهایعفو با آشنایی:  هدف کلی درس:   
 حيطه :درپایان جلسه دانشجو بتواند: اهداف رفتاری )اختصاصي( رئوس مطالب

 

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس

 آموزشي

 شيوه ارزشيابي

 ببان كند. را استرپتوكوكي شناسي ميکروب كليات: 1-1 كليات .1

 .دهد شرح ار استرپتوكوكي عفونتهای اپيدميولوژی: 2-1

 كند. بندی طبقه ابتال محل براساس را استرپتوكوكي عفونتهای انواع: 3-1

 توكسيک ، زخم زرد ، استرپتوكوكي پنوموني -نکروزان فاشيت سرخ، باد ، فارنژیت سلوليت،: 4-1

 .نماید تعریف را استرپتوكوک از ناشي سندرم شوک

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 ( آناليز شناختي،)

 

 (دانش شناختي،)

  سخنراني

 پرسش و پاسخ

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

و  پاتوژنژ باليني و عالئم .2

 عوارض

 عالئم باليني انواع عفونتهای استرپتوكوكي را توضيح دهد. 1-2

 .دهد شرح را استرپتوكوكي عفونتهای پاتولوژی پاتوژنزو 2-2

 دهد شرح را استرپتوكوكي عفونتهای چركي غير و چركي عوارض 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

تشخيص و  تشخيص .3

 های افتراقي

 : روشهای تشخيصي انواع عفونتهای استرپتوكوكي را شرح دهد1-3

 : تشخيص های افتراقي انواع عفونتهای استرپتوكوكي را توضيح دهد2-3

 دهد. :موارد اورژانس در انواع عفونتهای استرپتوكي را شرح3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 انتخاب را(  جایگزین ودرمانهای Choice درمان) استرپتوكوكي عفونتهای انواع درماني راههای: 4-1 پيشگيری و درمان .4

 .كند

 .دهد شرح را كياسترپتوكو عفونتهای از پيشگيری راههای: 2-4

3-4 :Follow up بداند را استرپتوكوكي عفونتهای. 

 (آناليز شناختي،)

 

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 

 

 

 بسمه تعالي
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 دانشکده پزشکی                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                         دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                              فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 22شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی HIVبا عفونت موضوع جلسه :

 مدرس : خانم دکتر بهناز خدابخشی دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و مرتبط طلب فرصت های وعفونت HIV عفونت با آشنایی ف کلی درس:هد   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 دهد.را شرح  HIV: انواع ویروس های عامل بيماری1-1 كليات .1

 رادر جهان و ایران شرح دهد. HIV: اپيدميولوژی عفونت 2-1

 را براساس مدت زمان آلودگي طبقه بندی كند. HIVمراحل عفونت  3-1

 )شناختي، درک(

)شناختي، درک( 

 )شناختي، آناليز(

 سخنراني

 پرسش و پاسخ

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 را شرح دهد.  HIVپاتوژنزو پاتولوژی عفونت  1-2

 را توضيح دهد. HIV: عالئم باليني مراحل مختلف عفونت 2-2

 : عالئم باليني انواع عفونتهای فرصت طلب را توضيح دهد.3-2

 )شناختي، درک(

 )شناختي، درک(

 )شناختي، درک(

  تشخيص .3

 تشخيص هایو

 افتراقي

 را شرح دهد HIVو انواع عفونتهای فرصت طلب در بيمارانHIVروشهای تشخيصي عفونت  1-3

 را توضيح دهد  HIVرابا توجه به مرحله عفونت  HIV: تشخيص های افتراقي عفونت 2-3

 را توضيح دهد  HIV:تشخيص های افتراقي انواع عفونتهای فرصت طلب در بيماران3-3

 را بيان كند HIVر عفونت :موارد اورژانس د4-3

 )شناختي، درک(

 

 )شناختي، درک(

 )شناختي، درک(

 

 )شناختي، دانش(

 و درمان .4

 پيشگيری

 ودرمانهای جایگزین(را انتخاب كندChoice)درمان  HIVراههای درماني عفونت  1-4

 را شرح دهد. HIVراههای پيشگيری از عفونت  2-4

3-4 :Follow up  بيمارانHIV ن كند.را بيا 

 )شناختي، آناليز(

 )شناختي، درک(

 )شناختي، دانش(

 

 

 

 بسمه تعالي
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 دانشکده پزشکی                                                          دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 23شماره جلسه 

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی عفونتهای انگلی موضوع جلسه :

 رحمت اله شریفی فرمدرس : اقای دکتر  دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و عفونتهای انگلی با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: س مطالبرئو

 بر اساس شکل ظاهری طبقه بندی كند را عفونتهای انگلي شناسي ميکروب 1-1 كليات .1

 .دهد شرح را عفونتهای انگلي اپيدميولوژی: 2-1

 كند بندی طبقه ابتال را بر اساس محل  نتهای انگليعفو انواع 3-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 .دهد توضيح را انگلي عفونتهای انواع باليني عالئم1-2

 .دهد شرح را عفونتهای انگلي پاتولوژی پاتوژنزد: 2-2

 دهد شرح را عفونتهای انگلي عوارض 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (درک شناختي،)

 اندیکاسيون هاو .3

 تشخيص های افتراقي

 دهد شرح را عفونتهای انگلي تشخيصي روشهای1-3

 دهد توضيح را عفونتهای انگلي افتراقي های صتشخي: 2-3

 بيان كند را عفونتهای انگلي در اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 .كند انتخاب را(  جایگزین درمانهای و Choice درمان)  عفونتهای انگلي درماني راههای4-1 پيشگيری و درمان .4

 .دهد شرح را عفونتهای انگلي از یپيشگير راههای: 2-4

3-4 Follow up بيان كند را عفونتهای انگلي. 

 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 
 

 

 

 بسمه تعالي

 دانشکده پزشکی                                                                         دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                          



26 
 

 (EDO)(                                                   دفترتوسعه آموزش Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 24شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی ( گنوکوک) نایسریاگنوره موضوع جلسه :

 قعلی عظیمیصاد دکترآقای  مدرس : دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و( گنوکوک) نایسریاگنوره عفونتهای با آشنایی -1:هدف کلی درس   

 آنها با برخورد ونحوه( مننگوکوک)نایسریامننژتیدیس عفونتهای با آشنایی -2
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و ارسانه ه روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 .كند بيان را گنوكوک ميکروبشانسي 1-1:  كليات .1

 .دهد شرح را گنوكوكي عفونتهای اپيدميولوژی: 2-1

 .كند بندی طبقه ابتال محل حسب بر را گنوكوكي عفونتهای انواع: 3-1

 با عفونت معمول غير وعوارض  نوزادان گنوكوک -DGI - گنوكوكي یورتریت -مزمن و حاد كسمي گنوكو: 4-1

 .نماید تعریف را گنوكوک

 (دانش شناختي،)

 (رکد شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 

 (دانش شناختي،)

 سخنراني  -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 پاورپوینت-رایانه -

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 باليني و عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 .دهد توضيح را گنوكوكي عفونتهای انواع يبالين عالئم1-2

 .دهد شرح را گنوكوكي عفونتهای پاتولوژی و پاتوژنز: 2-2

 .دهد شرح را گنوكوكي عفونتهای به كننده مستعد ایمني اختالالت: 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،) 

تشخيص و تشخيص .3

 های افتراقي

 .دهد شرح را گنوكوكي نتهایعفو انواع تشخيص روشهای1-3

 .دهد شرح را گنوكوكي عفونتهای انواع  افتراقي تشخيصهای: 2-3

 يان كند.ب را گنوكوكي عفونتهای اورژانس موارد 3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 كند انتخاب را(  جایگزیني درمانهای وCHOICE   درمان)  را گنوكوكي عفونتهای انواع درماني راههای4-1 پيشگيری و درمان .4

 .دهد شرح را گنوكوكي عفونتهای از  Follow up و پيشگيری راههای: 2-4

 .كند بيان  را گنوكوک به مبتال بيمار(( Prtnerدرمان راه: 3-4

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 .دهد را شرح مننگوكوک ميکروبشناسي 5-1 كليات .5

 .دهد شرح را مننگوكوكي عفونتهای اپيدميولوژی 2-5

 .كند بندی طبقه ابتال محل حسب بر را مننگوكوكي عفونتهای انواع : 3-5

 .دهد مننگوكوكي شرح پنوموني -مننگوكوكي مننژیت مزمن و حاد مننگوكوكسمي : 4-5

 نماید تعریف را وكوکمننگ با عفونت معمول غير عوارض مننگوكوكي شوک مننگوكوكي : ناقل بودن5-5 

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (شناختي،دانش)
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. عالئم باليني 6

 عوارضووپاتوژنژ

 

 .دهد توضيح را مننگوكوكي عفونتهای انواع باليني : عالئم1-6

 .دهد شرح را مننگوكوكي عفونتهای پاتولوژی و پاتوژنز: 2-6

 .دهد شرح را مننگوكوكي عفونتهای به كننده مستعد ایمني اختالالت: 3-6

 

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (شناختي،درک) 

 اندیکاسيون هاو . 7

 تشخيص های افتراقي

 .دهد شرح را مننگوكوكي عفونتهای انواع تشخيص : روشهای1-7

 .دهد شرح را مننگوكوكي عفونتهای انواع  افتراقي : تشخيصهای2-7

 بداند را مننگوكوكي عفونتهای اورژانس واردم 3-7

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 كند راانتخاب( جایگزیني ودرمانهایCHOICE  درمان)  را مننگوكوكي عفونتهای انواع درماني : راههای8-1 پيشگيری و درمان . 8

 .دهد شرح را يمننگوكوك عفونتهای از  Follow up و پيشگيری راههای : 2-8

 .بيان كند را شده انجام سيلين باپني كه مننگوكوكي به بيمارمبتال در پروفيالكسي : 3-8

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (شناختي،دانش)
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 بسمه تعالي

 

 

 دانشکده پزشکی                                                                                                                     دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                               

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                            (                       Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : دانشجویان پزشکی نام درس :تئوری عفونی

 24/08/98تاریخ برگزاری : 25شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی آندوکاردیت موضوع جلسه :

 آقای دکتر رحمت اهلل شریفی فرمدرس :  دقیقه120 مدت جلسه )دقیقه( :

 آنها با برخورد نحوه و اندوکاریت با هدف کلی درس: آشنایی   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 دهد علل اندوكاریت راشرح يشناس ميکروب -1-1 كليات .1

 .دهد شرح اندوكاریت را اپيدميولوژی: 2-1

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 سخنراني -

 پرسش و پاسخ -

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 باليني و عالئم .2 

 عوارضو  پاتوژنژ

 .دهد توضيح را اندوكاریت انواع باليني عالئم1-2

 .دهد شرح اندوكاریت را پاتولوژی پاتوژنزد: 2-2

 دهد شرح عوارض اندوكاریت را 3-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،) 

تشخيص  تشخيص و .3

 های افتراقي

 دهد شرح تشخيصي اندوكاریت را روشهای1-3

 دهد توضيح افتراقي اندوكاریت را های تشخيص: 2-3

 بيان كند. رااندوكاریت  در اورژانس اردمو:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 .كند انتخاب را(  جایگزین درمانهای و Choice درمان) را بر اساس عامل بيماری   اندوكاریت درماني راههای4-1 پيشگيری و درمان .4

 .دهد شرح را اندوكاریت از پيشگيری راههای: 2-4

3-4 Follow up دهد شرح را اندوكاریت 

 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)
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 دانشکده پزشکی                                                                        دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                    

 (EDO(                                                   دفترتوسعه آموزش )Lesson planمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                فرم طرح درس روزانه  )

 کارآموز -ی فراگیران : دانشجویان پزشکیرشته و مقطع تحصیل نام درس :تئوری عفونی

 01/05/1401تاریخ برگزاری : 1شماره جلسه :

 محل برگزاری :مرکزآموزشی درمانی شهیدصیادشیرازی موضوع جلسه :کووید

 مدرس : خانم دکتر صادقعلی عظیمی دقیقه120مدت جلسه )دقیقه( : 

 آنها با برخورد نحوه و انفلوانزا ویروس عفونتهای با آشنایی هدف کلی درس:   
 شيوه ارزشيابي وسائل آموزشي  و رسانه ها روش تدریس حيطه)شناختي( اهداف رفتاری )اختصاصي( :درپایان جلسه دانشجو بتواند: رئوس مطالب

 .بيان كند را كووید ویروس ساختمان وعملکرد1-1 كليات .1

 .دهد شرح را اكرونا ویروسي عفونتهای اپيدميولوژی: 2-1

 بندی كند. كرونا ویروس طبقه ویروس انواع: 3-1

 بندی كند. كوویدرا طبقه گروههای زیر:4-1

 (دانش شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 (آناليز شناختي،)

 سخنراني -

پرسش و  -

 پاسخ

 اسالید-

 رایانه -

 پاورپوینت-

 ماژیک  -

 وایت بورد -

MCQ 

 كوتاه پاسخ

 تشریحي

 

 و باليني عالئم .2

 عوارضو  پاتوژنژ

 دهد توضيح كوویدرا بيماری باليني عالئم: 1-2

 .دهد شرح را كووید عفونتهای پاتولوژی پاتوژنزو: 2-2

 .بيان كند را بيماری كووید و برانتقال موثر عوامل 3-2

 دهد شرح كوویدرا عفونتهای ریوی خارج و ریوی عوارض: 4-2

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (نشدا شناختي،)

 (درک شناختي،)

اندیکاسيون  .3

تشخيص های  هاو

 افتراقي

 دهد شرح را كووید ویروسهای انواع تشخيصي روشهای1-3

 دهد توضيح را كووید افتراقي های تشخيص: 2-3

 .بيان كند راكووید عفونتهای انواع در اورژانس موارد:3-3

 (درک شناختي،)

 (درک شناختي،)

 (دانش شناختي،)

 و اندرم .4

 پيشگيری

 .كند انتخاب را(  جایگزین درمانهای و Choice درمان) كووید درماني راههای1-4

 .دهد شرح را كووید عفونتهای از پيشگيری راههای: 2-4
 (آناليز شناختي،)

 (درک شناختي،)

 

 

 

 

 

         


