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شمبره 

 جلسه

تبریخ 

 جلسه

اهداف میبنی  

 )رئوس مطبلت(

اهداف ویژه )ثر اسبس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شنبختی، عبطفی، روان حرکتی(

ر طجقه ه

 حیطه

روش 

 یبددهی
 یبدگیری

مواد و وسبیل 

 آموزشی

زمبن 

 جلسه

تکبلیف 

 دانشجو
 ارزشیبثینحوه
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تبریخچِ آؼٌبیی ثب 
، هیىرٍة ؼٌبظی

ردُ ثٌذی  
 ثبوتریْب،

هَرفَلَشی 
   ثبوتریْب، ظبختوبى

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 .ػلن هیىرٍة ؼٌبظی را تؼریف وٌذ 
 ی ػوَهی را ؼرح دّذ.هٌبثغ ػلن هیىرٍة ؼٌبظ 
  هیىرٍة ؼٌبظی ػوَهی را از هیىرٍة ؼٌبظی تخصصی

 تفىیه وٌذ.
 .تبریخچِ ػلن هیىرٍة ؼٌبظی ٍ ثسرگبى ایي ػلن را ثذاًذ 

  هؼیبرّبی طجمِ ثٌذی ثبوتری ّب ٍ ٍیرٍض ّب را تَضیح
 دّذ.

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

آهبدگی  -والض

ثرای جلعِ 

 آیٌذُ

آزهَى ّبی 

 آغبزیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –دهی روش یبد  


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیقوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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  ظیعتن ّبی طجمِ ثٌذی ثبوتری ّب ٍ ٍیرٍض ّب را فرا
 گرفتِ ثبؼذ.

 یي ثبوتری ّب ٍ ٍیرٍض ّب را ؼرح دّذ.ارتجبط تىبهلی ث 
  خبًَادُ ّب ٍ جٌط ٍ گًَِ ّبی ثبوتریبیی ٍ ٍیرٍض ّب را

 ثؽٌبظذ.

 ثبوتری ّب ٍ ٍیرٍض ّب را ؼرح دّذ. ظبختوبى 

 

 ة(حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

 َاض در طَل والض هعبئل را پیگیری داًؽجَ ثب توروس ح
 وٌذ.
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ثب هَاد ضذ  ییآؼٌب
گٌذ  وٌٌذُ، یػفًَ

زدا ٍ 
 َىیساظیلیاظتر

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 ًَآؼٌب ثبؼذ. َىیساظیٍ اظترل یثب اصطالحبت ضذػف 

 ٍیرٍض  ّب یثبوتر یحرارت )خؽه ٍهرطَة ( رٍ ریتبث ٍ
 .را ؼرح دّذ ّب

 را ؼرح دّذ ٍ ٍیرٍض ّبّب  یثبوتر یتؽؼؽبت رٍ  ریتبث. 

 را  ٍیرٍض ّب ٍّب  یثبوتر یرٍ ئذّبیآلذ  جبتیترو ریتبث
 .ؼرح دّذ

 را  ٍ ٍیرٍض ّبّب  یثبوتر یفٌل ّب رٍ  جبتیترو ریتبث
 .ؼرح دّذ

  را  ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر ترویجبت  فٌل ّب رٍی ثبوتری ّب
 .ؼرح دّذ

  را ؼرح دّذ ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر الىل رٍی ثبوتری ّب. 

  را ؼرح دّذ ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر ّبلَشى ّب رٍی ثبوتری ّب. 

 را ؼرح  ٍ ٍیرٍض ّبّب رٍی ثبوتری ّب  تبثیر ظَرفىتبًت
 .دّذ

  را ؼرح  ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر فلسات ظٌگیي رٍی ثبوتری ّب

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

 یدر اًتْب

 -والض

Quiz ِدر جلع 

 ٌذُیآ

 یٌیتىَ
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 .دّذ

  را ؼرح دّذ ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر گبزّب رٍی ثبوتری ّب. 

  را ؼرح  ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر فیلتراظیَى رٍی ثبوتری ّب
 .دّذ

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ دراؼتیبق ثب. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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ثب فلَر  ییآؼٌب
وبهٌعبل  یىرٍثیه

، ٍ پبتَشى در اًعبى
راثطِ  یٍ ثررظ

ٍ  سثبىیه
 عنیىرٍارگبًیه

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 وٌذ فیرا تؼر یؼیطج یىرٍثیفلَر ه 

 وٌذ بىیدر هٌبطك هختلف ثذى را ث یثبوتر فلَر 

 وٌذ فیهختلف ثذى را تؼر یغبلت در هىبى ّب فلَر 

 دّذ حیثذى را تَض لیاظتر هٌبطك 

 را ؼرح دّذ یؼیفلَر طج ًمػ 

 حیرا  تَض یىرٍثیاز فلَر ه یؼذُ ًبؼ جبدیا یّب یوبریث 
 دّذ

 اصطالح هیسثبى را تؼریف وٌذ 
 اصطالح پبتَشى را تؼریف وٌذ 
 اصطالح پبتَشًعیتی را تؼریف وٌذ 
 هیسثبى حبهل را تؼریف وٌذ 
 اصطالح پبرازیتیعن را تؼریف وٌذ 
 طالح وَهٌعبلیعن را تؼریف وٌذاص 
 اصطالح ظیٌرشیعن را تؼریف وٌذ 
 اصطالح ظیوجیَز را تؼریف وٌذ 
 ظذّبی دفبػی ثذى را تؼریف وٌذ 

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ
ًرم افسار 

Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

 یدر اًتْب

 -والض

Quiz  ِدر جلع

 ٌذُیآ

 یٌیتىَ
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 هراحل ایجبد ثیوبری تَظط ثبوتری را تَضیح دّذ 
 

 ة(حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  ؼذهجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثب درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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 عنیثب هىبً ییآؼٌب
 تِیپبتَشًع یّب

ّب ٍ  عنیارگبً
در  یوٌیًمػ ا
تذاثیر ، ٍ ثراثر آًْب

دفبػی ثذى در 
 همبثل ػفًَت

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 ًوٌذ. فیزا را تؼر یوبریث عنیارگب 

 ًوٌذ. فیفرصت طلت را تؼر یّب عنیارگب 

 ًوٌذ. بىیّب را ث عنیارگبً تِیپبتَشًع یّب عنیهىب 

 .ایوٌی ثذى را تؼریف وٌذ 
 .اًَاع ایوٌی راتی ٍ اوتعبثی را ثیبى وٌذ 
 .ًمػ ایوٌی راتی در وٌترل ػفًَت را ثیبى وٌذ 
 .ًمػ ایوٌی اوتعبثی در وٌترل ػفًَت را ثیبى وٌذ 
  هىبًیعن ّبی فرار هیىرٍارگبًیعن ّب از ایوٌی ثذى را

 ؼرح دّذ.
 

 ة(حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ
ًرم افسار 

Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

 یدر اًتْب

 -والض

Quiz  ِدر جلع

 ٌذُیآ

 یٌیتىَ
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جٌط ثب  ییآؼٌب

، لَوَنیاظتبف

، اظترپتَوَن

 پٌَهَوَن

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 ن را تَصیف وٌذٌَط اظتبفیلَوج. 
 ًبم را اًعبى ثب راثطِ در اظتبفیلَوَن گًَِ ّبی هْن 

 

 

 

 

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

پرظػ ٍ پبظخ  120

 یدر اًتْب

 -والض

Quiz  ِدر جلع

 یٌیتىَ
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 ثجرد.
  )خصَصیبت رؼذ )هحیط وؽت، دهبی رؼذ، پیگوبى

 .ن را هؽخص وٌذَاظتبفیلَو
 ثیبى وٌذ ن راَفیلَوًحَُ اًتمبل اظتب. 
  ،ػَاهل ثیوبریسایی اظتبفیلَوَوَض اٍرئَض )وپعَل

، اوعفَلیبتیٌَ... TSS1وبتبالز، وَآگَالز، اًترٍتَوعیي، 
 .را ًبم ثجرد

 اظتبفیلَوَوَض از ًبؼی ایھثٌذی ثیوبری تمعین 
 .را ًبم ثجرد اٍرئَض، اپیذرهیذیط ٍ ظبپرٍفتیىَض

 ن را تَصیف وٌذَجٌط اظترپتَو. 
 طجمِ هَلیسیي،ھ) اھاظترپتَوَن طجمِ ثٌذی ایھرهؼیب 

 .وٌذ ثیبى را( الًعفیلذ ثٌذی
 الًعفیلذ،  گرٍُ ًبم) پسؼىی ًظر از هْن ایھنَاظترپتَو

 را( ثیوبری هْوتریي ٍ تؽخیصی تعت هْوتریيجبیگبُ 
 .ثجرد ًبم

 ن َخصَصیبت رؼذ )هحیط وؽت، دهبی رؼذ( اظترپتَو
 .را هؽخص وٌذ

 ّبی گرٍُ ن َترپتَوػَاهل ثیوبریسایی اظA را ًبم ثجرد. 
 ّبی گرٍُ  اظترپتَوَن از ًبؼی ایھثٌذی ثیوبری تمعین

A  را ًبم ثجرد. 

 ّبی گرٍُ  اظترپتَوَن یھتؽخیص آزهبیؽگبA  را ؼرح
 دّذ.

  را تَصیف وٌذ پٌَهَوَن ٍ اًترٍوَنجٌط. 
 ثجرد ًبم را پسؼىی ًظر از اًترٍوَن ّبی هْن. 
 پٌَهَوَن ٍ ی رؼذ( خصَصیبت رؼذ )هحیط وؽت، دهب

 .را هؽخص وٌذ اًترٍوَن
  را ًبم ثجرد پٌَهَوَن ٍ اًترٍوَنػَاهل ثیوبریسایی. 
 پٌَهَوَن ٍ اًترٍوَن از ًبؼی ایھثٌذی ثیوبری تمعین 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

ًرم افسار 
Power point 

 ٌذُیآ
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 .را ًبم ثجرد

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

 ًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری دا
 وٌذ.
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آؼٌبیی ثب 

ثبظیل ٍ  بظِیعریًب

بی گرم هٌفی ّ

 غیر تخویر وٌٌذُ

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 ًبیعریب را تؼریف وٌذ ّبی خبًَادُ جٌط. 
 در رؼذ) غیرپبتَشى ٍ پبتَشى ایھگًَِ  ثیي اھتفبٍت 

 ًبم را( دهب تغییرات ثِ حعبظیت غٌی، ٍ ظبدُ ایھهحیط
 .ثجرد

 ٍایھھظبختوبى ؼیویبیی وپعَل هٌٌگَوَن ٍ گر 
 .بم ثجردظرٍلَشیه را ً

 را( هٌٌگَوَوعوی هٌٌصیت،) ای هٌٌگَوَویھثیوبری 
 .تؼریف وٌذ

 ثیبى را هٌٌگَوَوی ایھدرهبى ٍ پیگؽیری از ثیوبری 
 .وٌذ

 ٍیرٍالًط گًََوَن را ًبم ثجرد فبوتَرّبی هْوتریي. 

 ًوبیذ ثیبى را ظَزان ثبلیٌی ایھِ بفتی. 

 ًوًَِ،) گًََوَن ٍ هٌٌگَوَن ّیتؽخیص آزهبیؽگب 
 .، وؽت( را هؽخص ًوبیذآهیسی رًگ

  هٌٌگَوَناصَل درهبى ٍ پیؽگیری از ثیوبری ٍ 
 وٌذ. را ثیبى گًََوَن

 ظَدٍهًَبض را تؼریف وٌذ ٍ گًَِ ّبی جٌط. 
  ظَدٍهًَبض را هؽخص وٌذ هْنخصَصیبت. 
 وپعَل، پیلی،  آئرٍشیٌَزا ػَاهل ثیوبریسایی ظَدٍهًَبض(

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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 .ٍ...( را ثیبى وٌذ اًذٍتَوعیي
 را ثیبى  آئرٍشیٌَزا ظَدٍهًَبض یھتؽخیص آزهبیؽگب

 .وٌذ
 از ًبؼی ایھػفًَت  وٌترل ٍ پیؽگیری ّْبیرا 

 دھرا تَضیح د آئرٍشیٌَزا ظَدٍهًَبض
 

 ة(حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

 گیری داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پی
 وٌذ.
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آؼٌبیی ثب خبًَادُ 

 ًترٍثبوتریبظِا

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

  ُریبظِ را تَصیف وٌذًترٍثبوتاخبًَاد. 
 ٍالوتَز تخویر هؼیبر اظبض ثر راًترٍثبوتریبظِ ا ایھھگر 

 .لذرت ثیوبریسایی ًبم ثجرد ٍ
 آًتی شى ّب، ػَاهل ثیوبریسائی خبًَادُ اًترٍثبوتریبظ( ِ

 .را ًبم ثجرد تَوعیي ّب(

 ًوبیذ ثیبى راًترٍثبوتریبظِ اًبؼی از  ثبلیٌی ایھِ بفتی. 

 راًترٍثبوتریبظِ ا ل ػفًَت ّبیراُ ّبی پیؽگیری ٍ وٌتر-
 .ًوبیذ ثیبى

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 ههبشی

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ

 یٌیتىَپرظػ ٍ پبظخ  120 ٍایت ثرد ظخٌراًی،ؼٌبختی،  داًؽجَ ثتَاًذآؼٌبیی ثب   8
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ٍ  ووپیلَثبوتر

 لیىَثبوترھ

 الف( حیطِ ؼٌبختی:
 جٌط ووپیلَثبوتر را تؼریف وٌذ. 
 جبیگبُ آًرا ًبم  ٍ خصَصیبت هْن آى ووپیلَثبوتر ششًٍی ٍ

 .جردث
 ی، درهبى ٍ ھصَل تؽخیص آزهبیؽگب، اثیوبریسائی

 .ووپیلَثبوتر ششًٍی را ثیبى وٌذ پیؽگیری
 را تؼریف وٌذٍ خصَصیبت  پیلَری لیىَثبوترھ. 
 وٌذ ثیبى را پیلَری لیىَثبوترھ از ًبؼی ایھثیوبری. 
  راثیبى وٌذ پیلَری لیىَثبوترھثیوبریسائی ٍ اپیذهیَلَشی. 
 وٌذ ثیبى را پیلَری بوترلیىَثھ یھتؽخیص آزهبیؽگب. 
  راثیبى پیلَری لیىَثبوترھاصَل درهبى ٍ پیؽگیری از 

 .وٌذ
 

 ة(حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.

 پبظخ، پرظػ ٍ ػبطفی

 گرٍّی ثحث

 هبشیه
 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی
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آؼٌبیی  آؼٌبیی ثب

ٍ  ثبظیلَض

 ولعتریذیَم

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 ؼرح را  ، گًَِ ّبی هْن آى ٍ جبیگبُ آًْبجٌط ثبظیلَض
 دّذ.

 ُزخن ثیبى ًوبیذ ًمػ اظپَر ٍ وپعَل را در ثبظیل ظیب. 
 زخن را ثیبى وٌذ ثبظیل ظیبُ ٍ یبفتِ ّبی ثبلیٌی ظرایت. 
 زخن را  ظیبٍُ پیؽگیری از  ی، درهبىھتؽخیص آزهبیؽگب

 .ثیبى وٌذ

 ًَایھ ِخصَصیبت جٌط ولعتریذیَم را ثیبى ًوَدُ، گ 
 .ثسًذ هثبل را اھ آى جبیگبُ ٍ ثردُ ًبم را آى هْن

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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 ًبؼی  سایی، اًتمبل، تَوعیي ٍ ًوبی ثبلیٌی ثیوبریثیوبری
 ؼرح دّذرا  ّباز ولعتریذیَم 

  ى وٌذ.را ثیب ّباصَل درهبى ٍ پیؽگیری ولعتریذیَم 
 

 ة(حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

 وروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری داًؽجَ ثب ت
 وٌذ.
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ّوَفیلَض، 

 ، لصیًَالثرٍظال

 ذداًؽجَ ثتَاً
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

  وٌذ تؼریف را ّوَفیلَضجٌط. 
 اًسا ٍ جبیگبُ آًرا ًبم ثجردَلآًف ّوَفیلَض. 
 اًسا )وپعَل، ًیبزهٌذی َّوَفیلَض آًفل هْنصَصیبت خ

 .راثیبى وٌذ  خًَی(  ایھفبوتَر ِث
 اًسا )هٌٌصیت، اٍتیت، َّوَفیلَض آًفل از ًبؼی ایھثیوبری

 .درا ًبم ثجر ظیٌَزیت، آرتریت ٍ...(
 پیؽگیری صَل ولی درهبى ّی، اتؽخیص آزهبیؽگب ٍ

 .وٌذ ثیبى را ّوَفیلَض
  هْن آى را ثیبى وٌذ.صَصیبت ٍ خثرٍظال جٌط 
 ثیوبری ًبؼی از ثرٍظال را تؼریف وٌذ. 
 وٌذ ثیبى را ثرٍظلَز ثبلیٌی ایھِ یبفت. 
 پیؽگیری صَل ولی درهبى ّی، اتؽخیص آزهبیؽگب ٍ

 .ثرٍظال را ثیبى وٌذ
 یًَال را ثیبى وٌذصَصیبت لصخ. 
 ثیبى  را یی لصیًَال ػفًَت ثبلیٌی ایھِ ثیوبریسایی ٍ یبفت

 .وٌذ
 وٌذ ثیبى را لصیًَال یھتؽخیص آزهبیؽگب. 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ر ًرم افسا
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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 ثبلیٌی ػفًَت لصیًَال را ثیبى وٌذ ایھِ ثیوبریسایی ٍ یبفت. 
 وٌذ ثیبى را لصیًَال یھتؽخیص آزهبیؽگب. 
  وٌذاصَل ولی درهبى ٍ پیؽگیری از لصیًَال را ثیبى. 

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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آؼٌبیی آؼٌبیی ثب 

 هبیىَثبوتریَمثب 

وَریٌِ ، ّب

 ثبوتریَم

 /ّب/گبردًرال

 لیعتریب

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 طجمِ ثٌذی  ایھبریٍ هؼ َمیىَثبوتریجٌط ه
 وٌذ. فیرا تَص َمیىَثبوتریه

 ًَِذیًوب بىیاز ًظر پسؼىی را ث َمیىَثبوترهی هْن ایھ گ. 

 را ًبم ثجرد. طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریه َارُیهْن د اجساء 

 ىییسیثِ ػَاهل ف طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریه همبٍهت  ٍ
( يیلیالىل، پٌی ظ ب،یلل ذ،یاظ ذ،ی)ًَر خَرؼ ییبیویؼ
 وٌذ. بىیث

 را  طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریٍ ًحَُ اًتمبل ه هخسى
 وٌذ. فیتؼر

 را  طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریه یٌیثبل یٍ ًوب سائییوبریث
 ًبم ثجرد.

 يیتَثروَل تعت (PPDرا تفع )وٌذ. ری 

 طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریهب یھؽگبیآزهب صیتؽخ اصَل 
 .ذیًوب بىیرا ث

 بىیاز ظل را ث یریؽگیپ يیولی درهبى ٍ ّوچٌ اصَل 
 .ذیًوب

 ٌثبوتریَم را تؼریف وٌذ ِجٌط وَری. 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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 جبیگبُ آًرا ًبم ثجرد ِثبوتریَم دیفتری ِیٌوَر ٍ. 
  وٌذ ثیبى را دیفتری ثبظیل هْنخصَصیبت. 
 را ٍ تَوعیي دیفتری شًیه ثبظیل دیفتری آًتی  ایھپتی

 .ًبم ثجرد
  خصَصیبت گبردًرال ٍاشیٌبلیط ٍثیوبری ًبؼی از آى را

 .ثیبى وٌذ
  ًمػ گبردًرال ٍاشیٌبلیط را در ایجبد ٍاشیٌَز ثبوتریبل

 .ى وٌذثیب
 لیعتریب هٌَظیتَشًس ٍ جبیگبُ آًرا ًبم ثجرد. 
  وٌذ ثیبى را هٌَظیتَشًس لیعتریب هْنخصَصیبت. 

 پیذهیَلَشی ٍ ثیوبریسائی لیعتریب هٌَظیتَشًس را ثیبى ا
 .وٌذ

 وٌذ ثیبى را لیعتریَز ثبلیٌی ایھِ یبفت. 

 از پیؽگیری ٍ درهبى ّی، اصَلخیص آزهبیؽگبتؽ 
 .لیعتریَز را ثیبى وٌذ

 
 (حیطِ ػبطفی:ة
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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ّب،  اظپیرٍوت

 ّبوالهیذیب

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 اظپیرٍوت را تؼریف وٌذ. 
  از ًبؼی ایھثیوبری ٍ اظپیرٍوت در هْن ایھجٌط 

 .را ًبم ثجرد اھآى
  پًَوب پبلیذٍم راثیبى وٌذتر هْنخصَصیبت. 
 َاًتمبل ترپًَوب پبلیذٍم )آهیسغ، اًتمبل از هبدر ثًح ُِ 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه
 شوتَرٍیذئَ پرٍ

 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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 .جٌیي( را ثیبى وٌذ
 ثیوبریسائی ٍ تبثلَثبلیٌی ظیمیلیط راثیبى وٌذ. 

 پیؽگیری از اصَل درهبىی، ھؽخیص آزهبیؽگبت ٍ 
 .دھرا تَضیح د ظیمیلیط

 َهخسىاھآى از ًبؼی ایھالهیذیب، ثیوبریو ایھًِ گ ، 
 ثیبى را اھآى بی ًبؼی ازٍ ثیوبری ّ طجیؼی، ًحَُ اًتمبل

 .ًوبیذ
 

 ة(حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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 یرٍظیٍ یّب

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

   یاًَاع هختلف ّپبتیت ّب را ؼٌبختِ ٍ اًَاع ّپبتیتت ّتب 
 .ذیثیبى ًوب را یرٍظیٍ

 ّ را  یرٍظت یٍ یپبتیت ّتب ٍجَُ اؼتران ٍ اختالف هبثیي
 .دّذ ؼرح

 يیت از اثتتالء ثتِ ا   یپیؽتگیر  یاًتمبل ٍ ًیس راّْب یراّْب 
 .تَضیح دّذ را ّب یثیوبر

 یرٍظت یٍ یتؽخیص ّپبتیت ّتب  یؽگبّیآزهب یرٍؼْب  ٍ
 را ثذاًذ. ؽبتیآزهب جیًتب تفعیر ًحَُ

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  ث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذهجبح درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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 وٌذ.
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ثتتتتتب آؼتتتتتٌبیی 
، ّتتتب رٍضیتتترترٍٍ

 رٍضیارتَهیىعَ ٍ
پبراهیىعتتتَ ، ّتتتب

 ّب رٍضیٍ

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 ٍيیت ا یاصتل  یصگیْبی  ٍ از ًظتر ظتبختبر    یرٍظت یختبًَادُ 
 آى را ثذاًذ. یوْبیآًس ٍ رٍضیٍ

  َُیدر تَلیتذ ظترطبى ٍ وگتًَگ    رٍظتْب یٍ يیت اثر ا یًح 
 .ذیدر اًعبى را ثیبى ًوب یوٌیا ظیعتن ًمص جبدیا

  َُیوٌیًمص ظیعتن ا رٍضیاز اثتال ثِ ٍ یپیؽگیر یًح 
هختلف هردم ثِ طَر هفصتل   ی( را در گرٍّْبذزی)ا اًعبى

 .ذیثیبى ًوب

 ثب ٍیرٍض ػبهل اًفلَاًسا آؼٌب ؼَد.
 .ثیوبری اًفلَاًسا را ؼرح دّذ 
  در دٍ  رٍظتتْبیظتتبختبر ٍ یػوتتذُ ٍ اظبظتت یتفتتبٍت ّتتب

 .ذیا ثیبى ًوبر رٍظْبیٍ پبراهیىعَ ٍ -ارتَ خبًَادُ

 را ؼترح ٍ   ّتب  رٍضیت پبراهیىعَ ٍهْن خبًَادُ  یْبیثیوبر
 از آًْب را تَضیح دّذ. یپیؽگیری راّْب

  ِیدر هتتَرد ػفًَتْتتب  یٍاوعیٌبظتتیَى ػوتتَه  یثرًبهتت 
 را ؼرح دّذ.   راىیا در یتٌفع

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  ؽبروت داؼتِ ثبؼذهجبحث هطرح ؼذُ ه درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ
ًرم افسار 

Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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ّرپط آؼٌبیی ثب 

پیىَرًب ، ّب ضرٍیٍ

 ّب رٍضیٍ

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 یرا ؼتٌبختِ ٍ ًحتَُ    رٍظْبیهختلف ّرپط ٍ یْبیثیوبر 
 ثذاًذ. یرا ثِ خَث آًْب اًتؽبر

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 Panel TORCH آى را  ؽتتبتیًوتتَدُ ٍ آزهب فیتترا تؼر
 تَضیح دّذ.

 در ثحث پیًَذ ثبفتت ٍ اًتذام    یرٍظیخبًَادُ ٍ يیاّویت ا
 .دّذ را ؼرح

 ٍّدارٍّب در درهبى ػفًَت  يیٍ هَارد وبرثرد ا جیرا یبدار
   .ذیرا ثیبى ًوب یرٍظیٍ ّرپطی ّب

 .ثیوبری فلج اطفبل را ؼرح دّذ 

  را ثیبى وٌذ. فلج اطفبلٍاوعیٌبظیَى 
 

 ة(حیطِ ػبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ درثب اؼتیبق. 

  توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری داًؽجَ ثب
 وٌذ.

ًرم افسار 
Power point 
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آؼٌبیی ثب 

هٌتملِ  یرٍظْبیٍ

 حؽرات كیاز طر

، ّب( رٍضی)آرثَ ٍ

پبرٍٍ آؼٌبیی ثب 

 ّب رٍضیٍ

 ثتَاًذداًؽجَ 
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

    را ثیتبى   یرٍظت یٍ یًمػ حؽرات در اًتمتبل ػفًَتت ّتب
را ًتبم   رٍظْبیٍ يیثعیبر هَثر در اًتمبل ا حؽرات ًوَدُ ٍ

 ثجرد.

 را  یرٍظتتیآرثٍَ یاز اًتمتتبل ػفًَتْتتب یپیؽتتگیر یراّْتتب
 تَضیح دّذ.

 ٍّب را تَضیح  رٍضیآرثٍَ یهؽترن ٍ تفبٍت ّب یصگیْبی
 دّذ.

  َُػلت ثرٍز آًعتفبلیت   رٍظْبیآرثَ ٍ ییزا یثیوبر یًح ٍ
 ّب را ؼرح دّذ. ػفًَت يیدر ا

 ًَبىیدر هجتال یػلت ثرٍز ون خ   ٍ ّتب را   رٍضیت ثتِ پتبرٍٍ 
 .ذیثیبى ًوب

 ة(حیطِ ػبطفی:

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ
ًرم افسار 

Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

  وت داؼتِ ثبؼذهجبحث هطرح ؼذُ هؽبر درثب اؼتیبق. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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 ثتَاًذ  داًؽجَ جوغ ثٌذی هطبلت 
 .هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح جبهؼی ثذّذ 
 .هطبلت هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را ؼرح دّذ 
  ُّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درن ورد

 ثبؼذ.
 ترم ؼروت وٌذ. ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى 

-ؼٌبختی
 ظخٌراًی، ػبطفی

 پبظخ، پرظػ ٍ

، گرٍّی ثحث
وَوه، گرٍّی 

 حل هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
ًرم افسار 

Power point 

120 
پرظػ ٍ پبظخ ، 
حل هعبئل دادُ 

 ؼذُ
 آزهَى پبیبًی

 
 

  منبثع:
1- Medical Microbiology, P.R. Murray (latest edition) 

2- Medical Microbiology, Jawetz (latest ed) 

3- Baliey & Scott s Diagnostic Microbiology (Latest ed.) 

 نحوه ارزشیبثی:
 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبظجِ هی% ثبلی00% ول ًورُ ثب اظتفبدُ از وَئیس ٍ 20ارزؼیبثی ثِ صَرت وتجی وِ 

 

 نحوه محبسجه نمره کل:
 % ول ًور00ُ   آزهَى پبیبى ترم

 % ول ًور20ُ  وَئیس ٍ تىبلیف درظی


