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شمارٌ 

 جلسٍ

تاریخ 

 جلسٍ

اَذاف میاوی  )رئًس 

 مطالب(

اَذاف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَذاف آمًزشی: شىاختی، عاطفی، 

 ريان حرکتی(

طبقٍ َر 

 حیطٍ

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی

زمان 

 ٍ()دقیقجلسٍ
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً

1  

هقذهبت ٍ آشٌبیی ثب 
اصطالحبت اًگل شٌبسی ٍ 
کلیبت کرم ّب ٍ تقسین 

 ثٌذی آًْب

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 اًَاع اصطالحات اًگل ؽٌاعی را تعزیف کٌذ. .1

 . تاثیز هتقابل اًگل ٍ هیشباى را بذاًذ.2

صی، هحل سیغت، راُ اًتقال ٍ راُ . هعیارّای تقغین بٌذی اًگل ّا )هزفَل3َ

 ابتال( را بیاى کٌذ.

 . چگًَگی ًاهگذاری ٍ طبقِ بٌذی اًَاع اًگل ّا را بیاى کٌذ.4

 . هْوتزیي ٍیضگی ّای کزم ّا ٍ طزیقِ تقغین بٌذی آًْا را بیاى کٌذ.5

 حیطِ عاطفی:

 در حیي تذریظ بِ درط گَػ کٌذ.با اًگیشُ  .1

 .ذُ هؾارکت داؽتِ باؽذدر هباحث هطزح ؽبا اؽتیاق . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

آهبدگی ثرای جلسِ 
 آیٌذُ

آزمًوُای 

 آغازیه

2  
آشننٌبیی ثننب ٍیهگننی ّننبی 
ترهبتذّبی هْنن پزشن ی   

 ٍ دی رٍسلیَم()فبسیَال 

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 . هْوتزیي ٍیضگی ّای تزهاتذّا را بیاى کٌذ.1

. هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک فاعیَال ّپاتیکا ٍ صیگاًتیکا را بیاى 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، اًیویشي،

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

                                                 

 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 پبیباز سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی هب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 کٌذ.

 را بیاى کٌذفاعیَال عیز تکاهلی . 3

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آى فاعیَالپاتَلَصی  .4

 را بیاى کٌذ فاعیَالای تؾخیص راّْ .5

 را بیاى کٌذ فاعیَالاپیذهیَلَصی  .6

 را بیاى کٌذ فاعیَالراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 7

. هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک دیکزٍعلیَم دًدذریتیکَم را بیداى   8

 کٌذ.

 را بیاى کٌذدیکزٍعلیَم دًذریتیکَم عیز تکاهلی . 9

را بیداى   ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آى مدیکزٍعلیَم دًذریتیکَپاتَلَصی  .11

 کٌذ

 را بیاى کٌذ دیکزٍعلیَم دًذریتیکَمراّْای تؾخیص  .11

 را بیاى کٌذ دیکزٍعلیَم دًذریتیکَماپیذهیَلَصی  .12

 را بیاى کٌذ دیکزٍعلیَم دًذریتیکَمراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 13

 

 حیطِ عاطفی:

 داًؾجَ با اًگیشُ بِ حل هغائل بپزداسد. .1

 داًؾجَ با توزکش حَاط در طَل کالط هغائل را پیگیزی کٌذ. .2

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 Powerًرم افزار 

point 

3  

یی ثننب ٍیهگننی ّننبی آشننٌب
اًننننَاس شیسننننتَ ٍهبّب  
)ّوننبتَثیَم، هبًسننًَی ٍ  
ژاپًَی ننننَم( ٍ اّویننننت 

 پزش ی آى

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

. هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک اًَاع ؽیغتَسٍهاّای هْن اًغاًی را 1

 بیاى کٌذ.

 .را بیاى کٌذؽیغتَسٍها عیز تکاهلی . 2

بیداى  را بِ تفکیک  ْابیواری ًاؽی اس آًٍ عالئن ؽیغتَسٍهاّا پاتَلَصی  .21

 کٌذ

 را بیاى کٌذاًَاع ؽیغتَسٍهاّا راّْای تؾخیص  .21

 را بیاى کٌذاًَاع ؽیغتَسٍهاّای هْن اًغاًی اپیذهیَلَصی  .22

 را بیاى کٌذاًَاع ؽیغتَسٍهاّای هْن اًغاًی راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 23
 

 حیطِ عاطفی:

 داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذبِ درط تَجِ  ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، 

 اًیویشي،هقبلِ،
 Powerًرم افزار 

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 -اًتْبی کالس
 ارائِ کالسی

 تکًیىی
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4  

آشننٌبیی ثننب ٍیهگننی ّننبی 
ٍ آشٌبیی ثب  ذّبکلی سست

تٌینننننننب سنننننننبژیٌبتب ٍ 
 اکیٌَکَکَس گراًَلَ ٍس

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 هْوتزیي ٍیضگی ّای عغتذّا را بیاى کٌذ .1

 . هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک تٌیا عاصیٌاتا را بیاى کٌذ.2

 ٌذرا بیاى ک. عیز تکاهلی تٌیا عاصیٌاتا 3

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آى تٌیا عاصیٌاتاپاتَلَصی  .4

 را بیاى کٌذ تٌیا عاصیٌاتاراّْای تؾخیص  .5

 را بیاى کٌذ تٌیا عاصیٌاتااپیذهیَلَصی  .6

 .را بیاى کٌذتٌیا عاصیٌاتا راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 7

ا بیداى  . هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک اکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط ر8

 کٌذ.

 را بیاى کٌذاکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط عیز تکاهلی . 9

را بیداى   ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آىاکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط پاتَلَصی  .11

 کٌذ

 را بیاى کٌذاکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط راّْای تؾخیص  .11

در ایدزاى ٍ جْداى ٍ اّویدت     اکیٌَکَکَط گزاًَلدَسٍط اپیذهیَلَصی  .12

 را بیاى کٌذ بْذاؽتی آى

 .را بیاى کٌذاکیٌَکَکَط گزاًَلَسٍط راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 13

 حیطِ عاطفی:

 بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذ ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 یت ثردٍا
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، جزٍُ 
 آهَ شی،

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

5  
آؽددٌایی بددا دیپیلیددذیَم 

کاًیٌَم ٍ ّیوٌَلپیظ ًاًا 

 ٍ دیویٌَتا

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 م کاًیٌَم را بیاى کٌذ.. هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک دیپلیذی1َ

 را بیاى کٌذدیپلیذیَم کاًیٌَم عیز تکاهلی . 2

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آىدیپلیذیَم کاًیٌَم پاتَلَصی  .3

 را بیاى کٌذدیپلیذیَم کاًیٌَم راّْای تؾخیص  .4

 را بیاى کٌذدیپلیذیَم کاًیٌَم اپیذهیَلَصی  .5

 .را بیاى کٌذیَم کاًیٌَم دیپلیذراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 6

یوٌَلپیظ ًاًا ٍ دیویٌَتا را بیداى  هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک ّ .7

 کٌذ.

را بیداى  یوٌَلپیظ ًاًا ٍ دیویٌَتا ٍ تفاٍت ّای بیي آًْدا  ّعیز تکاهلی . 8

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، فیلن 
آهَ شی، 
 اًیویشي،

 Powerًرم افزار 

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 -اًتْبی کالس
 ارائِ پرٍژُ،

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 کٌذ

را بیداى  ْا عالئن بیواری ًاؽی اس آًدیویٌَتا ٍٍ یوٌَلپیظ ًاًا ّپاتَلَصی  .9

 کٌذ

 را بیاى کٌذیوٌَلپیظ ًاًا ٍ دیویٌَتا ّتؾخیص  راّْای .11

 را بیاى کٌذیوٌَلپیظ ًاًا ٍ دیویٌَتا ّاپیذهیَلَصی  .11

 .را بیاى کٌذ ّیوٌَلپیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 12

 حیطِ عاطفی:

 بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذ ظیدر ٌّگام تذر .1

 تِ باؽذدر هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽبا اؽتیاق . 2

6  

آشننٌبیی ثننب ٍیهگننی ّننبی 
 آشٌبیی ثنب کلی ًوبتَدّب ٍ 

آسنننن بریس اًسننننبًی ٍ  
حینننننَاًی، اکسنننننیَر ٍ 

 تری َسفبل

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 . هْوتزیي ٍیضگی ّای ًواتَدّا را بیاى کٌذ1

. هؾخصات ٍ ٍیضگدی ّدای هزفَلَصیدک آعدکاریظ لَهبزیکَئیدذط ٍ      2

 تَکغَکارا را بیاى کٌذ.

را  آًْدا . عیز تکاهلی آعکاریظ لَهبزیکَئیذط ٍ تَکغدَکارا ٍ تفداٍت   3

 بیاى کٌذ

ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس  آعکاریظ لَهبزیکَئیذط ٍ تَکغَکاراپاتَلَصی  .4

 بیاى کٌذدر اًغاى را  آى

در را  آعدکاریظ لَهبزیکَئیدذط ٍ تَکغدَکاریاسیظ   راّْای تؾخیص  .5

 بیاى کٌذاًغاى 

در جوعیدت  را  آعدکاریظ لَهبزیکَئیدذط ٍ تَکغدَکارا   اپیذهیَلَصی  .6

 .بیاى کٌذًی اًغاًی ٍ حیَا

را بیداى   آعکاریظ لَهبزیکَئیذط ٍ تَکغَکاراراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 7

 کٌذ

 . هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک تزیکیَریظ تزیکیَرا را بیاى کٌذ.8

 را بیاى کٌذتزیکیَریظ تزیکیَرا عیز تکاهلی . 9

 کٌذ را بیاى ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آىتزیکیَریظ تزیکیَرا پاتَلَصی  .11

 را بیاى کٌذتزیکیَریظ تزیکیَرا راّْای تؾخیص  .11

 را بیاى کٌذتزیکیَریظ تزیکیَرا اپیذهیَلَصی  .12

 را بیاى کٌذتزیکیَریظ تزیکیَرا راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 13

. هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ را بیداى  14

 کٌذ.

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افزار 

point 

121 

ر پرسش ٍ پبسخ د
 -اًتْبی کالس

تحقیق کالسی 
 ثرای درس

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 را بیاى کٌذ ریظاًتزٍبیَط ٍرهیکَالعیز تکاهلی . 15

را بیداى   ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آى اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظپاتَلَصی  .16

 کٌذ

 را بیاى کٌذ اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظراّْای تؾخیص  .17

 را بیاى کٌذ اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظاپیذهیَلَصی  .18

حیطدِ  .را بیداى کٌدذ  اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 19

 اطفی:ع

 بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذ ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

7  

کددزم ّددای  آؽددٌایی بددا

قالبدددددددددددددذار ٍ 

اعدددددددتزًٍضیلَئیذط 

 اعتزکَرالیظ

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک کزم ّای قالبذار را بیاى کٌذ.  .1

 را بیاى کٌذکزم ّای قالبذار عیز تکاهلی . 2

عالئن بیواری  زم ّای قالبذار اًغاًی ٍ حیَاًی را بِ تفکیک ٍکپاتَلَصی  .3

 را بیاى کٌذْا ًاؽی اس آً

 را بیاى کٌذکزم ّای قالبذار اًغاًی ٍ حیَاًی راّْای تؾخیص  .4

 را بیاى کٌذکزم ّای قالبذار اًغاًی ٍ حیَاًی اپیذهیَلَصی  .5

 .را بیاى کٌذکزم ّای قالبذار راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 6

. هؾخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک اعتزًٍضیلَئیذط اعدتزکَرالیظ را  7

 بیاى کٌذ.

. تفددداٍت بدددیي الرٍ رابتیدددذیفزم ٍ فیالریفدددزم در اعدددتزًضیلَئیذط 8

 اعتزکَرالیظ ٍ کزم ّای قالبذار را بیاى کٌذ.

 را بیاى کٌذ اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظعیز تکاهلی . 9

را  ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آى زکَرالیظاعتزًٍضیلَئیذط اعتپاتَلَصی  .11

 بیاى کٌذ

 را بیاى کٌذ اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظراّْای تؾخیص  .11

 را بیاى کٌذ اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظاپیذهیَلَصی  .12

 .را بیاى کٌذ اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 13

 حیطِ عاطفی:

 درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذبِ  ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، ع س، 
 اًیویشي،

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

 آزمًن پایاویپرسش ٍ پبسخ در  121 ٍایت ثرد سخٌراًی، شىاختی داًؾجَ بتَاًذتننک یب ننت ّننب،  کلیننبت   8



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ زش پسشکیي تًسعٍ آمً اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

تقسننین ثٌننذی ٍ عول ننرد 
آًْننب ٍ آشننٌبیی ثننب آهیننت 

 اًتبهَثب ّیستَلتی ب

 حیطِ ؽٌاختی:

 هعیارّای تقغین بٌذی تک یاختِ ّا را بذاًذ. .1

 . تک یاختِ ٍ اجشای آى را بز اعاط هزفَلَصی ٍ عیتَلَصی ؽزح دّذ.2

ًَاع اًذام حزکتی تک یاختِ را بزاعاط هٌؾدا پیدذایؼ آًْدا لیغدت     . ا3

 ًوایذ.

 . راُ ّای تغذیِ ٍ دفع تک یاختِ را بیاى کٌذ.4

 . اًَاع تک یاختِ را بزاعاط هحل سیغت لیغت ًوایذ.5

 . هکاًیغن ایجاد بیواری را در تک یاختِ ّا بیاى کٌذ.6

 ا بیاى کٌذ.  ٍیضگیْای هَرفَلَصیک اًتاهبا ّیغتَلیتیکا ر7

 . عیز تکاهلی اًتاهبا ّیغتَلیتیکا را بیاى کٌذ8

 ّیغتَلیتیکا را بیاى کٌذ.. راُ ّای اًتقال آهیب 9

را بیداى  بالیٌی آهیبیاسیظ رٍدُ ای ٍ خدار  رٍدُ ای   پاتَلَصی ٍ عالئن .11

 .کٌذ

 راّْای تؾخیص اًتاهبا ّیغتَلیتیکا را بیاى کٌذ .11

 .بیاى کٌذدر ایزاى ٍ جْاى  آهیبیاسیظ را  ٍ اّویت اپیذهیَلَصی . 12

 را بیاى کٌذ آهیبیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى  .13

 حیطِ عاطفی:

 بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذ ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

 ٍ پرسش عاطفی
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
چک، گرٍّی کَ

 حل هسئلِ

 هبژیک
 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افزار 

point 

 اًتْبی کالس

9  

تاصکذاراى آؽٌایی با 

)صیاردیا گَارؽی تٌاعلی 

الهبلیا ٍ تزیکَهًَاط 

 ٍاصیٌالیظ(

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 را بیاى کٌذ ا الهبلیاصیاردیٍیضگیْای هَرفَلَصیک  .1

 را بیاى کٌذ صیاردیا الهبلیاعیز تکاهلی  .2

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آى صیاردیا الهبلیاپاتَلَصی . 3

 را بیاى کٌذ صیاردیا الهبلیاراّْای تؾخیص  .4

را بْذاؽتی آى اّویت یَلَصی صیاردیا الهبلیا را در ایزاى ٍ جْاى ٍ اپیذه. 5

 بیاى کٌذ

 .را بیاى کٌذ صیاردیا الهبلیاراّْای کٌتزل ٍ درهاى  . 6

 را بیاى کٌذ ٍاصیٌالیظٍیضگیْای هَرفَلَصیک تزیکَهًَاط . 7

 را بیاى کٌذ ٍاصیٌالیظ عیز تکاهلی تزیکَهًَاط .8

 را بیاى کٌذ پاتَلَصی تزیکَهًَاط ٍاصیٌالیظ ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آى. 9

 را بیاى کٌذ اصیٌالیظٍراّْای تؾخیص تزیکَهًَاط  .11

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، جزٍُ، 

 هقبلِ
 Powerًرم افزار 

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 -اًتْبی کالس
 ارائِ کالسی،

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ زش پسشکیي تًسعٍ آمً اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

اّویدت  را در ایدزاى ٍ جْداى ٍ    ٍاصیٌدالیظ تزیکَهًَاط یَلَصی اپیذه. 11

 را بیاى کٌذبْذاؽتی آى 

 .راّْای کٌتزل ٍ درهاى تزیکَهًَیاسیظ را بیاى کٌذ . 12

 حیطِ عاطفی:

 بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذ ظیدر ٌّگام تذر .1

 هؾارکت داؽتِ باؽذ در هباحث هطزح ؽذُبا اؽتیاق . 2

11  

تاصکددذاراى آؽددٌایی بددا 

ًغدددددجی  -خدددددًَی

ٍ تزیپداًَسٍم   یؾواًیاّا)ل

 (ّا

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 صکذاراى خَى ٍ ًغج را لیغت ًوایذ. اًَاع تا1

 را بیاى کٌذ هزاحل هختلف لیؾواًیاٍیضگیْای هَرفَلَصیک  . 2

 . ًاقل ٍ هیشباًاى هخشى اًَاع لیؾواًیاّا را لیغت ًوایذ3

 ا بیاى کٌذر لیؾواًیا در هیشباى ٍاعط ٍ ًْاییعیز تکاهلی  .4

 را بیاى کٌذْا ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آًلیؾواًیاّا پاتَلَصی  .5

 را بیاى کٌذ اًَاع لیؾواًیاراّْای تؾخیص  .6

 لیؾواًیاسیظ در ایزاى ٍ جْاى ٍ اّویدت بْذاؽدتی آى را  اپیذهیَلَصی . 7

 .بیاى کٌذ

 .را بیاى کٌذ لیؾواًیَسراّْای کٌتزل ٍ درهاى  .6

 را بیاى کٌذ هزاحل هختلف تزیپاًَسٍم ّالَصیک ٍیضگیْای هَرفَ .7

 . ًاقل ٍ هیشباًاى هخشى اًَاع یپاًَسٍم را لیغت ًوایذ8

 را بیاى کٌذ تزیپاًَسٍم ّا در هیشباى ٍاعط ٍ ًْاییعیز تکاهلی  .9

 را بیاى کٌذْا ٍ عالئن بیواری ًاؽی اس آًتزیپاًَسٍم ّا پاتَلَصی  .11

 را بیاى کٌذ َسٍماًَاع تزیپاًراّْای تؾخیص  .11

تزیپاًَسٍهیاسیظ در ایزاى ٍ جْاى ٍ اّویت بْذاؽدتی آى  اپیذهیَلَصی . 12

 .بیاى کٌذ را

 .را بیاى کٌذ تزیپاًَسٍهیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى  .13

 حیطِ عاطفی:

 بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذ ظیدر ٌّگام تذر .1

 ؽتِ باؽذدر هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت دابا اؽتیاق . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، جزٍُ، 

 هقبلِ
 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

11  

کَکغیذیای آؽٌایی با 

ای ٍ ًغجی  رٍدُ

زیپتَعپَریذیَم ٍ )ک

 تَکغَپالعوا(

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 بیاى کٌذ.کزیپتَعپَریذیَم را ٍیضگیْای هَرفَلَصیک  .1

 را بیاى کٌذ کزیپتَعپَریذیَمعیز تکاهلی . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، فیلن 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

کًیىی یا ت

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ زش پسشکیي تًسعٍ آمً اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 را بیاى کٌذ کزیپتَعپَریذیَمبیواریشایی ٍ عالئن بالیٌی ًاؽی اس  . 3

 کٌذ را بیاى کزیپتَعپَریذیَمراّْای تؾخیص  .4

ا بیداى  کزیپتَعپَریذیَم ٍ اّویت آى در ایزاى ٍ جْداى ر اپیذهیَلَصی . 5

 کٌذ

 .را بیاى کٌذ کزیپتَعپَریذیَسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى  .6

 ٍیضگیْای هَرفَلَصیک تَکغَپالعوا را بیاى کٌذ. 7 

 عیز تکاهلی تَکغَپالعوا را بیاى کٌذ .8

 اؽی اس آًزا بیاى کٌذپاتَلَصی تَکغَپالعوا ٍ عالئن بیواری ً .9

 راّْای تؾخیص تَکغَپالعوا را بیاى کٌذ .11

در ایزاى ٍ جْاى ٍ اّویت بْذاؽتی آى  اپیذهیَلَصی تَکغَپالعوَسیظ .11

 .بیاى کٌذ را

 راّْای کٌتزل ٍ درهاى تَکغَپالعوَسیظ را بیاى کٌذ .12

 حیطِ عاطفی:

 ذبِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّ ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

آهَ شی، ع س، 
 اًیویشي،

 Powerًرم افزار 

point 

12  
کَکغیذیاّای  آؽٌایی با

 خًَی )پالعوَدیَم ّا(

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 طبقِ بٌذی پالعوَدیَم ّا را بیاى کٌذ. .1

 . اًَاع پالعوَدیَم ّای اًغاًی را لیغت ًوایذ.2

 . اصطالحات رایج در هاالریَلَصی را تعزیف ًوایذ.3

 در هیشباى ٍاعط ٍ ًْایی بیاى کٌذ.. عیز تکاهلی پالعوَدیَم ّا را 4

 . اختصاصات هْن داخل گلبَلی اًَاع پالعوَدیَم ّا را بیاى کٌذ.5

. اپیذهیَلَصی پالعوَدیَم ّای عاهل هاالریای اًغاًی را در ایزاى ٍ جْاى 6

 تَضیح دّذ.

 . فاکتَرّای هَثز در بیواریشایی اًگل ّای هاالریا را بیاى کٌذ.7

 الیٌی بیواری هاالریا را ؽزح دّذ.. هْن تزیي عالئن ب8

 . دالیل کن خًَی در هاالریا را لیغت ًوایذ.9

 . عَارض ایجاد ؽذُ ًاؽی اس پالعوَدیَم فالغیپارٍم را تَضیح دّذ.11

. اقذاهات تؾخیصی هَرد اعتفادُ در تؾخیص بیواری هاالریا را بیاى 11

 کٌذ.

 یاى کٌذ.. دارٍّای هَرد اعتفادُ در بیواری هاالریا را ب12

 . رٍػ ّای پیؾگیزی اس بیواری هاالریا را بیاى کٌذ.13

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، هقبلِ،

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

ارائِ کالسی، پرٍژُ 
 درسی

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ زش پسشکیي تًسعٍ آمً اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 حیطِ عاطفی:

 بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذ ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

13  
کلیبت، تقسین آشٌبیی ثب 

ثٌذی ٍ ثیوبری  ایی قبرچ 
 ّب

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 اًَاع خصَصیات قارچ ّا را بیاى کٌذ. .1

بل قارچ ٍ هیشباى ٍ ؽزایط رؽذ قارچ در داخل ٍ خدار  بدذى   . تاثیز هتقا2

 اًغاى را بذاًذ.

. هعیارّای تقغین بٌذی قارچ ّا )هزفَلَصی، هحل سیغت، راُ اًتقال ٍ راُ 3

 ابتال( را بیاى کٌذ.

 . اّویت بیواری ّای قارچی در جاهعِ را بیاى کٌذ.4

 حیطِ عاطفی:

 با دقت گَػ دّذبِ درط تَجِ داؽتِ ٍ  ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افزار 

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 -اًتْبی کالس
 ارائِ پرٍژُ درسی

تکًیىی یا 

 خیصیتش

14  
اًَاع عفًَت ّای آؽٌایی 

قارچ ّای عطحی ٍ 

 جلذی

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 اًَاع بیواری ّای قارچی عطحی ٍ جلذی را بؾٌاعذ.  .1

. عَاهل اتیَلَصیک، اپیذهیَلَصی بیواری ّای قارچی عطحی ٍ جلدذی را  2

 بیاى کٌذ

 . عالئن بالیٌی بیواری ّای فَق الذکز را بیاى کٌذ3

رٍػ ّای ًوًَِ بزداری ٍ تؾخیص اًَاع بیواری ّای قارچی عدطحی ٍ  . 4

 جلذی را بیاى کٌذ

 . دارٍّای هَرد اعتفادُ ٍ رٍػ درهاى در آًْا را بیاى کٌذ.5

 حیطِ عاطفی:

 بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ با دقت گَػ دّذ ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذبا اؽتیاق . 2

 شىاختی

 طفیعا

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

حل توریي در 
 هٌزل

تکًیىی یا 

 تشخیصی

15  
بااًَاع عفًَت آؽٌایی 

 ّای قارچ ّای سیز جلذی

 داًؾجَ بتَاًذ

 ٌاختی:حیطِ ؽ

 اًَاع بیواری ّای قارچی سیز جلذی را بؾٌاعذ.  .1

. عَاهل اتیَلَصیک، اپیذهیَلَصی بیواری ّای قارچی سیز جلدذی را بیداى   2

 کٌذ

 . عالئن بالیٌی بیواری ّای فَق الذکز را بیاى کٌذ3

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
هقبلِ، کتبة، 

فیلن آهَ شی، 
 ع س،

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 ، ارائِ کالسیآیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ زش پسشکیي تًسعٍ آمً اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

. رٍػ ّای ًوًَِ بزداری ٍ تؾخیص اًَاع بیواری ّای قارچی سیز جلدذی  4

 را بیاى کٌذ

 ّای هَرد اعتفادُ ٍ رٍػ درهاى در آًْا را بیاى کٌذ.. دار5ٍ

 حیطِ عاطفی:

 با صبز ٍ حَصلِ هغائل هزبَطِ را حل کٌذ. .1

 در هباحث هطزح ؽذُ هؾارکت داؽتِ باؽذ با اؽتیاق .2

 Powerًرم افزار  حل هسئلِ

point 

16  
بااًَاع عفًَت آؽٌایی 

ّای قارچی احؾایی 

  فزصت طلب

 داًؾجَ بتَاًذ

 حیطِ ؽٌاختی:

 ٌاعذ.اًَاع بیواری ّای قارچی احؾایی فزصت طلب را بؾ  .1

. عَاهل اتیَلَصیک، اپیذهیَلَصی بیواری ّای قارچی قارچی فزصت طلب 2

 را بیاى کٌذ

 . عالئن بالیٌی بیواری ّای فَق الذکز را بیاى کٌذ3

. رٍػ ّای ًوًَِ بزداری ٍ تؾخیص اًَاع بیواری ّای قدارچی احؾدایی   4

 فزصت طلب را بیاى کٌذ

 ا را بیاى کٌذ.. دارٍّای هَرد اعتفادُ ٍ رٍػ درهاى در آ5ًْ

 حیطِ عاطفی:

 داًؾجَ با اًگیشُ بِ درط گَػ کٌذ. .1

 داًؾجَ فعاالًِ در بحث ّای کالط ؽزکت کٌذ.. 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی
گرٍّی کَچک، 

 حل توریي

 ٍایت ثرد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، جزٍُ، 
 ع س، هقبلِ

 Powerًرم افزار 

point 

121 

ش ٍ پبسخ در پرس
 -اًتْبی کالس

 

تکًیىی یا 

 تشخیصی

 اهتحاى پایاى تزم  17

 داًؾجَ بتَاًذ 
 هغائل هختلف ارائِ ؽذُ در طَل تزم را حل ًوایذ. .1

 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را بِ خَبی درک کزدُ باؽذ.. 2

 ؽزکت کٌذ. با اًگیشُ ٍ اؽتیاق در اهتحاى پایاى تزم. 3

ؽٌاختی 

 عاطفی
 121 ---- حل هسئلِ

حل هسبئل دادُ  
 شذُ

 آزمًن پایاوی

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20 یس و تکبلیف درسیکوئ

 مىابع درسی:
. بیماریهای انگلی در ایران )تک 4 . تک یاخته شناسی اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران3 . انگل شناسی پزشکی مارکل. 2 انگل شناسی نوا و براون. ترجمه دکتر عمید اطهری. 1

 یاخته شناسی ( دکتر اسماعیل صائبی


