
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 یپشضک ٍ تزهیٌَلَصی هتَىعنوان درس : 

 ّیآسهایطگا علَم کارضٌاسی پیَستِ چْارم داًطجَیاى تزم مخاطبان:

 ًظزی ٍاحذ 2 واحد: تعداد

 ّفتِ طٌبِ ّزیکرٍسّای  10لغایت  8ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 97 -98سال تحصیلی  دٍمیوسال ً ضٌبِ ّزّفتِسِ رٍسّای  18لغایت  16ساعت زمان ارائه درس: 

 دکتزای تخصصی باکتزی ضٌاسی پشضکی ًصزالِ سْزابی دکتز مدرس:

 ًذارد درس پیش نیاز:

 

آهَسش سباى  یٍ بطَر کل یطگاّیعلَم آسها یدر هتَى علو یبا اصطالحات پشضک ییآضٌا :هدف کلی درس 

را هطالعِ ٍ اس آًْا در  طاتیآسها یٍ دستَرالعول ّا یَاًٌذ کتب علوکِ داًص آهَختگاى بت یدر حذ یسیاًگل

 خَد استفادُ کٌٌذ. یحزفِ 

 ه درس:اهداف ویژ

 داضتِ باضذ: ییتَاًا ذیدرس با اىیداًطجَ پس اس پا

 را تزجوِ کٌذ. یطگاّیعلَم آسها یهتَى درٍس هختلف تخصص -1

 .را تزجوِ کٌذ ٍ بکار بٌذد يیالت طاتیهزاحل آسها -2

 را تزجوِ کٌذ. یطگاّیعلَم آسها یٍ تخصص یپشضک يیاصطالحات الت -3

1. Prefixes and Suffixes 

2. Prefixes and Suffixes 

3. Collection and Handling of Blood Specimens 

4. Hazards from Chemicals 

5. Sterilization 

6. Functional Component of Clinical Laboratories (1) 

7. Functional Component of Clinical Laboratories (2) 

8. Sputum Specimen 

9. Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea and Enteric fever (1) 

10. Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea and Enteric fever (2) 

11. Antimicrobial Susceptibility Test 

12. Capsule Stain 

13. Agglutination 

14. Principles of Immunologic Reaction (1) 



15. Principles of Immunologic Reaction (2) 

16. Erythrocyte Antigens 

 

    Prefixes and Suffixes(1) اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

  هدف کلی جلسه اول:
 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 .ذیًوا اىیآًْا را ب یدّذ ٍ هعٌا صیکلوات را تطخ طِیداًطجَ بتَاًذ ر -1-1

 .ذیًوا اىیدّذ ٍ هعٌی آى را ب صیتطخرا در ساختار کلوات  ٍ پیطًَذّا داًطجَ بتَاًذ پسًَذّا -2-1

 

 طبقِ بٌذی هیکزٍارگاًیسن ّا، هقایسِ پزٍکاریَت ّا ٍیَکاریَت ّاآضٌایی با  :دومهدف کلی جلسه 

 

  Prefixes and Suffixes(2) :دوماهداف ویژه جلسه 

 ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ: در پایاى

 .ذیًوا اىیآًْا را ب یٍ هعٌا دّذ صیکلوات را تطخ طِیداًطجَ بتَاًذ ر -1-2

 .ذیًوا اىیدّذ ٍ هعٌی آى را ب صیرا در ساختار کلوات تطخ طًَذّایداًطجَ بتَاًذ پسًَذّا ٍ پ -2-2

 

 Collection and Handling of Blood Specimens :سومهدف کلی جلسه 

  :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 َ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.داًطج -1-3

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-3

 Hazards from Chemicals  :چهارمهدف کلی جلسه 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 تزجوِ کٌذ.داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ   -1-4

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-4

 Sterilization :پنجم هدف کلی جلسه

  :پنجم اهداف ویژه جلسه

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-5

 کٌذ. اىیکاربزد آًْا را بداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ  -2-5

 

 Functional Component of Clinical Laboratories (1) :ششمهدف کلی جلسه 
  :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:



 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-6

 کٌذ. اىیا را بداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْ -2-6

 

 Functional Component of Clinical Laboratories (2) :هفتمهدف کلی جلسه 

  :هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-7

 کٌذ. ىایداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-7

 Sputum Specimen :هشتمهدف کلی جلسه 

  :هشتماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-8

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-8

 :نهمهدف کلی جلسه 

Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea and Enteric fever(1) 

 

  :نهماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-9

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-9

  : دهم هدف کلی جلسه

Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea and Enteric fever (2) 

  :دهماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-10

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-10

 Antimicrobial Susceptibility Test :یازدهمهدف کلی جلسه 

  :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-11

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-11

 Capsule Stain :دوازدهمهدف کلی جلسه 

  :دوازدهمویژه جلسه  اهداف



 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-12

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-12

 Agglutination :سیزدهمهدف کلی جلسه 

  :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 داًطجَ بایذ قادر باضذ:در پایاى ایي جلسِ 

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-13

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-13

 

 Principles of Immunologic Reaction (1) :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 قادر باضذ: در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-14

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-14

 Principles of Immunologic Reaction (2) :پانزدهم هدف کلی جلسه

  :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 داًطجَ هتي را با سزعت هٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.  -1-15

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-15

 Erythrocyte Antigens :شانزدهم هدف کلی جلسه

  :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایاى ایي جلسِ داًطجَ بایذ قادر باضذ:

 ٌاسبی خَاًذُ ٍ تزجوِ کٌذ.داًطجَ هتي را با سزعت ه  -1-16

 کٌذ. اىیداًطجَ ساختار کلوات، هعاًی ٍ کاربزد آًْا را ب -2-16

 منابع:

1- Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22th 

Edition, 2011. 

2- Sabouri kashani A, Dargahi H. English for the students of Laboratory 

Technology. SAMT, 2013. 

 

 سخٌزاًی ، پزسص ٍ پاسخ روش تدریس:

 پزٍصکتَرٍیذیَ ٍایت بزد ، کاهپیَتز ،  پاٍرپَیٌت، ّای اسالیذ وسایل آموزشی :

 
 
 
 



 
 سنجش و ارزشیابی

 
 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

  هر جلسه 10 کتبی کوئیز

 ضٌبِ سِ  MCQ 30 24/02/98 18-16کتبی  ترم آزمون میان 
 ضٌبِچْار  MCQ 60 29/03/98 30/10-30/8کتبی  آزمون پایان ترم

ارسضیابی  حضور فعال در کالس

 استاد

  ّز جلسِ 10

 
 

 اس .باضٌذ داضتِ حضَر درس درکالس استاد اس قبل هَظفٌذ داًطجَیاى مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 هطالب رئَس جلسِ، ّز پایاى در .استدٍ ساعت  کالس ّز سهاى هذت .کٌٌذ علوی خَداری غیز ّای بحث

 حاضز کالس در قبلی هطالعِ با تَاًذ هی داًطجَ لذا گزدد هی ارائِ داًطجَیاى بِ ضفاّی طَر بِ آیٌذُ جلسِ

 .ضَد

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئىل      نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:        

 دکتر نصراله سهرابی              دکتر نصراله سهرابی

 

        
 

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                         تبریخ تحىیل: 

 



 

 

 

 )نظری( 2 یپسشک یسیمتون انگلبندی درس  جدول زمان

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه
1 30/11/97 Prefixes and Suffixes دکتز سْزابی 

2 07/12/97 Prefixes and Suffixes دکتز سْزابی 

3 14/12/97 Collection and Handling of Blood Specimens دکتز سْزابی 

4 20/12/97 Hazards from Chemicals دکتز سْزابی 

5 27/12/97 Sterilization دکتز سْزابی 

6 20/01/98 Functional Component of Clinical Laboratories (1) دکتز سْزابی 

7 27/01/98 Functional Component of Clinical Laboratories (2) دکتز سْزابی 

8 03/02/98 Sputum Specimen دکتز سْزابی 

9 10/02/98 Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea 

and Enteric fever (1) 

 تز سْزابیدک

11 17/02/98 Laboratory Diagnosis of Dysentery, Diarrhea 

and Enteric fever (2) 

 دکتز سْزابی

11 24/02/98 Antimicrobial Susceptibility Test دکتز سْزابی 

12 31/02/98 Capsule Stain دکتز سْزابی 

13 06/03/98 Agglutination دکتز سْزابی 

14 13/03/98 Principles of Immunologic Reaction (1) دکتز سْزابی 

15 21/03/98 Principles of Immunologic Reaction (2) دکتز سْزابی 

16 28/03/98 Erythrocyte Antigens دکتز سْزابی 

 

 


