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تبریخچِ آؼٌبیی ثب 
ردُ ، هیىرٍة ؼٌبظی

 ثٌذی  ثبوتریْب،
هَرفَلَشی ثبوتریْب، 

   ظبختوبى

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 .ػلن هیىرٍة ؼٌبظی را تؼریف وٌذ 
  ػوَهی را ؼرح دّذ.هٌبثغ ػلن هیىرٍة ؼٌبظی 
  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 –روش یبددهی   


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

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

 ثبوتری ّب ٍ ٍیرٍض ّب را ؼرح دّذ. ارتجبط تىبهلی ثیي 
  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 در. 
 ض هعبئ  را پیگیری داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل وال

 وٌذ.
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ثب هَاد ضذ  ییآؼٌب
وٌٌذُ، گٌذ زدا ٍ  یػفًَ
 َىیساظیلیظترا

 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 ّبّب  یثبوتر یرٍ ئذّبیآلذ  جبتیترو ریتبث 

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

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

 .دّذ
  را ؼرح دّذ ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر الى  رٍی ثبوتری ّب. 
  را ؼرح دّذ ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر ّبلَشى ّب رٍی ثبوتری ّب. 
 را ؼرح  ٍ ٍیرٍض ّبری ّب تبثیر ظَرفىتبًت ّب رٍی ثبوت

 .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 دّذ ٍ ٍیرٍض ّبتبثیر فیلتراظیَى رٍی ثبوتری ّب. 

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 ذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذهجبحث هطرح ؼ در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 وٌذ.
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 یىرٍثیثب فلَر ه ییٌبآؼ
وبهٌعبل ٍ پبتَشى در 

راثطِ  یٍ ثررظ، اًعبى
 عنیىرٍارگبًیٍ ه سثبىیه

 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 حیتَض ثذى را  یاظتر 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 حبه  را تؼریف وٌذ 
 اصطالح پبرازیتیعن را تؼریف وٌذ 
 ؼریف وٌذاصطالح وَهٌعبلیعن را ت 
 اصطالح ظیٌرشیعن را تؼریف وٌذ 
 اصطالح ظیوجیَز 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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 ظذّبی دفبػی ثذى را تؼریف وٌذ 
 هراح  ایجبد ثیوبری تَظط ثبوتری را تَضیح دّذ 

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 
 َل والض هعبئ  را پیگیری داًؽجَ ثب توروس حَاض در ط

 وٌذ.
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 یّب عنیثب هىبً ییآؼٌب
ّب ٍ  عنیارگبً تِیپبتَشًع
، در ثراثر آًْب یوٌیاًمػ 
تذاثیر دفبػی ثذى در ٍ 

 همبث  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 
 ا ثیبى وٌذ.اًَاع ایوٌی راتی ٍ اوتعبثی ر 
 .ً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 در. 
 ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری داًؽج َ

 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

 یٌیتىَپرظػ ٍ پبظخ  120 ٍایت ثرد ظخٌراًی،  داًؽجَ ثتَاًذجٌط ثب  ییآؼٌب  5
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، لَوَنیاظتبف

 پٌَهَوَن، رپتَوَناظت

 الف( حیطِ ؼٌبختی:
 ن را تَصیف وٌذٌَط اظتبفیلَوج. 
 ثجرد. ًبم را اًعبى ثب راثطِ در اظتبفیلَوَن گًَِ ّبی هْن 
  )خصَصیبت رؼذ )هحیط وؽت، دهبی رؼذ، پیگوبى

 .ن را هؽخص وٌذَاظتبفیلَو
 ثیبى وٌذ ن راًَحَُ اًتمبل اظتبفیلَو. 
  اظتبفیلَوَوَض اٍرئَض )وپعَل، وبتبالز، ػَاه  ثیوبریسایی

 .، اوعفَلیبتیٌَ... را ًبم ثجردTSS1وَآگَالز، اًترٍتَوعیي، 

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

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

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

 ًبم را( ثیوبری هْوتریي ٍ تؽخیصی تعت هْوتریيجبیگبُ 
 .ثجرد

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

 ّبی گرٍُ ن َػَاه  ثیوبریسایی اظترپتَوA 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 ٍ خصَصیبت رؼذ )هحیط وؽت، دهبی رؼذ

 .را هؽخص وٌذ اًترٍوَن
  را ًبم ثجرد پٌَهَوَن ٍ اًترٍوَنػَاه  ثیوبریسایی. 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 هبشیه
 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

 یدر اًتْب

 -والض

Quiz  ِدر جلع

 ٌذُیآ
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 را  پٌَهَوَن ٍ اًترٍوَن از ًبؼی ایھثٌذی ثیوبری تمعین
 .ًبم ثجرد

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 ذ.وٌ
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ٍ  بظِیعریًبآؼٌبیی ثب 

ثبظی  ّبی گرم هٌفی 

 غیر تخویر وٌٌذُ

 داًؽجَ ثتَاًذ
 حیطِ ؼٌبختی:الف( 
 ً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 
 .ظرٍلَشیه را ًبم ثجرد

 را( ویهٌٌگَوَوع هٌٌصیت،) ای هٌٌگَوَویھثیوبری 
 .تؼریف وٌذ

 وٌذ ثیبى را هٌٌگَوَوی ایھدرهبى ٍ پیگؽیری از ثیوبری. 

 ٍیرٍالًط گًََوَن را ًبم ثجرد فبوتَرّبی هْوتریي. 

 ًوبیذ ثیبى را ظَزان ثبلیٌی ایھِ بفتی. 

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

 گًََوَن ٍ هٌٌگَوَنیوبری اصَل درهبى ٍ پیؽگیری از ث 
 وٌذ. را ثیبى

 ظَدٍهًَبض را تؼریف وٌذ ٍ گًَِ ّبی جٌط. 
  ظَدٍهًَبض را هؽخص وٌذ هْنخصَصیبت. 

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          
 

 وپعَل، پیلی،  آئرٍشیٌَزا ػَاه  ثیوبریسایی ظَدٍهًَبض(
 .ٍ...( را ثیبى وٌذ اًذٍتَوعیي

 را ثیبى وٌذ آئرٍشیٌَزا ظَدٍهًَبض یھتؽخیص آزهبیؽگب. 
 از ًبؼی ایھػفًَت  وٌترل ٍ یریپیؽگ ّْبیرا 

 دھرا تَضیح د آئرٍشیٌَزا ظَدٍهًَبض
 

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

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 وٌذ.
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آؼٌبیی ثب خبًَادُ 

 ًترٍثبوتریبظِا

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

  ًُترٍثبوتریبظِ را تَصیف وٌذاخبًَاد. 
 ٍالوتَز تخویر یبرهؼ اظبض ثر راًترٍثبوتریبظِ ا ایھھگر ٍ 

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

 .را ًبم ثجرد تَوعیي ّب(
 ًوبیذ ثیبى راًترٍثبوتریبظِ اًبؼی از  ثبلیٌی ایھِ بفتی. 

 ثیبى راًترٍثبوتریبظِ ا راُ ّبی پیؽگیری ٍ وٌترل ػفًَت ّبی-
 .ًوبیذ
 

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

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 وٌذ.

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

خ پرظػ ٍ پبظ 120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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ٍ  ووپیلَثبوترآؼٌبیی ثب 

 لیىَثبوترھ

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 جٌط ووپیلَثبوتر را تؼریف وٌذ. 
 جبیگبُ آًرا ًبم  ٍ خصَصیبت هْن آى ووپیلَثبوتر ششًٍی ٍ

 .ثجرد
 ی، درهبى ٍ پیؽگیریھصَل تؽخیص آزهبیؽگب، اثیوبریسائی 

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

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 وٌذ.

 

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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آؼٌبیی  آؼٌبیی ثب

 ولعتریذیَمٍ  ثبظیلَض

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

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

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

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

 ز ًبؼی ا سایی، اًتمبل، تَوعیي ٍ ًوبی ثبلیٌی ثیوبریثیوبری
 ؼرح دّذرا  ّبولعتریذیَم 

  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 در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 وٌذ.
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ّوَفیلَض، آؼٌبیی ثب 

 ، لصیًَالثرٍظال

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

  وٌذ تؼریف را ّوَفیلَضجٌط. 
 ًبم ثجرد اًسا ٍ جبیگبُ آًراَلآًف ّوَفیلَض. 
 ِاًسا )وپعَل، ًیبزهٌذی ثَّوَفیلَض آًفل هْنصَصیبت خ 

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

 .را ًبم ثجرد 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
 صَصیبت لصیًَال را ثیبى وٌذخ. 
 ثیبى  را یی لصیًَال ػفًَت ثبلیٌی ایھِ ثیوبریسایی ٍ یبفت

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

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 بروت داؼتِ ثبؼذهجبحث هطرح ؼذُ هؽ در. 

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

وَریٌِ ، ّب هبیىَثبوتریَم

 /ّب/گبردًرال ثبوتریَم

 لیعتریب

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 َمیىَثبوتریطجمِ ثٌذی ه ایھبریٍ هؼ َمیىَثبوتریجٌط ه 
 وٌذ. فیرا تَص

 ًَِذیًوب بىیاز ًظر پسؼىی را ث َمیىَثبوترهی هْن ایھ گ. 
 جرد.را ًبم ث طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریه َارُیهْن د اجساء 

 ىییسیثِ ػَاه  ف طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریه همبٍهت  ٍ
 بىی( ثيیلیالى ، پٌی ظ ب،یلل ذ،یاظ ذ،ی)ًَر خَرؼ ییبیویؼ

 وٌذ.

 فیرا تؼر طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریٍ ًحَُ اًتمبل ه هخسى 
 وٌذ.

 را ًبم  طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریه یٌیثبل یٍ ًوب سائییوبریث
 ثجرد.

 يیتَثروَل تعت (PPD )وٌذ. ریرا تفع 

 را  طیتَثروَلَز َمیىَثبوتریهب یھؽگبیآزهب صیتؽخ اصَل
 .ذیًوب بىیث

 بىیاز ظ  را ث یریؽگیپ يیولی درهبى ٍ ّوچٌ اصَل 

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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 .ذیًوب
 ٌثبوتریَم را تؼریف وٌذ ِجٌط وَری. 
 ٌجبیگبُ آًرا ًبم ثجرد ِثبوتریَم دیفتری ِوَری ٍ. 
  وٌذ ثیبى را دیفتری ثبظی  هْنخصَصیبت. 
 را ٍ تَوعیي دیفتری شًیه ثبظی  دیفتری آًتی  ایھپتی

 .ًبم ثجرد
  خصَصیبت گبردًرال ٍاشیٌبلیط ٍثیوبری ًبؼی از آى را ثیبى

 .وٌذ
  ًمػ گبردًرال ٍاشیٌبلیط را در ایجبد ٍاشیٌَز ثبوتریبل ثیبى

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

 پیذهیَلَشی ٍ ثیوبریسائی لیعتریب هٌَظیتَشًس را ثیبى وٌذا. 

 وٌذ ثیبى را لیعتریَز ثبلیٌی ایھِ یبفت. 

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

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری
 وٌذ.
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ّب،  اظپیرٍوتآؼٌبیی ثب 

 ّبوالهیذیب

 ؽجَ ثتَاًذداً
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

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

 .را ًبم ثجرد
  پًَوب پبلیذٍم راثیبى وٌذتر هْنخصَصیبت. 

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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 ًِحَُ اًتمبل ترپًَوب پبلیذٍم )آهیسغ، اًتمبل از هبدر ث 
 .جٌیي( را ثیبى وٌذ

 لیط راثیبى وٌذثیوبریسائی ٍ تبثلَثبلیٌی ظیمی. 

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

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

 .ًوبیذ
 

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

 ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذهجبحث هطرح  در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 وٌذ.

69  
 ییتت ّتب  ّپبتآؼٌبیی ثب 

 یرٍظیٍ

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

      یاًَاع هختلف ّپبتیت ّتب را ؼتٌبختِ ٍ اًتَاع ّپبتیتت ّتب 
 .ذیثیبى ًوب را یرٍظیٍ

     را  یرٍظت یٍ یٍجَُ اؼتران ٍ اختتال  هتبثیي ّپبتیتت ّتب
 .دّذ ؼرح

 يیت از اثتتالء ثتِ ا   یپیؽتگیر  یاًتمتبل ٍ ًیتس راّْتب    یراّْب 
 .تَضیح دّذ را ّب یثیوبر

 ْیآزهب یبرٍؼ ّ ٍ  یرٍظت یٍ یتؽتخیص ّپبتیتت ّتب    یؽتگب
 را ثذاًذ. ؽبتیآزهب جیًتب تفعیر ًحَُ
 

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

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

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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    داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعتبئ  را پیگیتری
 وٌذ.

64  
، ّب رٍضیرترٍٍآؼٌبیی ثب 

، ّتتب رٍضیتتارتَهیىعتتَ ٍ
 ّب رٍضیپبراهیىعَ ٍ

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 ٍرٍضیاز ًظر ظبختبر ٍ یرٍظیخبًَادُ ٍ يیا یاصل یصگیْبی 
 آى را ثذاًذ. یوْبیآًس ٍ

  َُجتبد یا یدر تَلیذ ظرطبى ٍ چگًَگ رٍظْبیٍ يیاثر ا یًح 
 .ذیدر اًعبى را ثیبى ًوب یوٌیا ظیعتن ًمص

  َُیوٌت یًمتص ظیعتتن ا   رٍضیاز اثتال ثِ ٍ یپیؽگیر یًح 
هختلف هردم ثتِ طتَر هفصت      ی( را در گرٍّْبذزی)ا اًعبى

 .ذیثیبى ًوب
 ٍض ػبه  اًفلَاًسا آؼٌب ؼَد.ثب ٍیر

 .ثیوبری اًفلَاًسا را ؼرح دّذ 
  در دٍ ختبًَادُ  رٍظْبیظبختبر ٍ یػوذُ ٍ اظبظ یتفبٍت ّب 

 .ذیرا ثیبى ًوب رٍظْبیٍ پبراهیىعَ ٍ -ارتَ
 هْن ختبًَادُ   یْبیثیوبر ٍ را ؼترح ٍ   ّتب  رٍضیت پبراهیىعتَ 

 از آًْب را تَضیح دّذ. یپیؽگیری راّْب

  ِیتٌفعت  یدر هَرد ػفًَتْتب  یَى ػوَهٍاوعیٌبظی یثرًبه 
 را ؼرح دّذ.   راىیا در

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 
    داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعتبئ  را پیگیتری

 وٌذ.
 

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 بشیهه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ
ًرم افسار 

Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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 رٍضیّرپط ٍآؼٌبیی ثب 

 ّب رٍضیپیىَرًب ٍ، ّب

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

 یٌیتىَ



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 یْبیثیوبر  ٍ  یرا ؼتٌبختِ ٍ ًحتَُ    رٍظتْب یهختلف ّترپط 
 اًذ.ثذ یرا ثِ خَث آًْب اًتؽبر

 Panel TORCH آى را  ؽتتتبتیًوتتتَدُ ٍ آزهب فیتتترا تؼر
 تَضیح دّذ.

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

 دارٍّتب در درهتبى ػفًَتت     يیٍ هَارد وبرثرد ا جیرا یدارٍّب
   .ذیرا ثیبى ًوب یرٍظیٍ ّرپطی ّب

 .ثیوبری فلج اطفبل را ؼرح دّذ 

  را ثیبى وٌذ. فبلفلج اطٍاوعیٌبظیَى 
 

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

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 وٌذ.

 ٍیذئَ پرٍشوتَر گرٍّی ثحث
 وتبة، همبلِ

سار ًرم اف
Power point 

ارائِ -والض

 والظی
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 یرٍظْبیٍآؼٌبیی ثب 

 حؽرات كیهٌتملِ از طر

، ّب( رٍضی)آرثَ ٍ

 رٍضیپبرٍٍ ٍآؼٌبیی ثب 

 ّب

 ثتَاًذداًؽجَ 
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 را ثیبى ًوتَدُ   یرٍظیٍ یًمػ حؽرات در اًتمبل ػفًَت ّب
 را ًبم ثجرد. رٍظْبیٍ يیر اًتمبل اثعیبر هَثر د حؽرات ٍ

 را تَضیح  یرٍظیآرثٍَ یاز اًتمبل ػفًَتْب یپیؽگیر یراّْب
 دّذ.

 ٍّتب را تَضتیح    رٍضیآرثتٍَ  یهؽترن ٍ تفبٍت ّب یصگیْبی
 دّذ.

  َُػلت ثرٍز آًعفبلیت در  رٍظْبیآرثَ ٍ ییزا یثیوبر یًح ٍ
 ّب را ؼرح دّذ. ػفًَت يیا

 ًَّب را ثیتبى   رٍضیثِ پبرٍٍ ٍ بىیدر هجتال یػلت ثرٍز ون خ
 .ذیًوب

ؼٌبختی، 

 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 بة، همبلِوت

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  120

در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 
 ة(حیطِ ػبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 
  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئ  را پیگیری

 وٌذ.
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 جوغ ثٌذی هطبلت 
 داًؽجَ ثتَاًذ 

 .هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح جبهؼی ثذّذ 
 .هطبلت هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را ؼرح دّذ 
 ثبؼذ.ّذ  از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درن ورد ُ 
 ترم ؼروت وٌذ. ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى 

-ؼٌبختی
 ػبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

، گرٍّی ثحث
گرٍّی 

وَچه، ح  
 هعئلِ

--- 120 
پرظػ ٍ پبظخ ، 
ح  هعبئ  دادُ 

 ؼذُ
 آزهَى پبیبًی

 

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

 

 نحوه محاسثه نمره کل:
 % و  ًور00ُ   آزهَى پبیبى ترم

 % و  ًور20ُ  وَئیس ٍ تىبلیف درظی

 

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

2- Medical Microbiology, Jawetz (latest ed) 

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


