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1  

ومًوٍ آضىایی تا 
ترداری از عًامل 
محیطی جُت 
آزمایص َای 
 میکريتی

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی:
وحًٌ ومًوٍ ترداری از عًامل محیطی جُت آزماایص َاای میکريتای را     -1

 تیان کىذ

 عًامل مًثر تر کیفیت ومًوٍ ترداری میکريتی را تیان کىذ -2

 حیطه عاطفی:
تاا اوییاسٌ   تٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد تحث پرسیذٌ می ضاًد   -3

 .پاسخ دَذ

   رح ضذٌ مطارکت فعال  داضتٍ تاضذ.در مثاحث مط -4

 حیطه روانی حرکتی:
 ومًوٍ میکريتی را تا رعایت تمام اصًل از ضیر آب ترداضت کىذ  -5

ضىاختی، 
 عاطفی
رياوی 
 حرکتی

سخىراوی، اوجام 
 آزمایص

تختٍ يایت ترد، 
 مًاد يسایل الزم
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ضرکت در 
تحثُای 

گريَی، اوجام 
آزمایص ي 
ش وًضته گسار
 کار

 آغازیه
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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 پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهبر اسبس اهذاف می هبآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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2  

تُیٍ آضىایی تا 
محیط َای 
کطت، ريش 
َای مختلف 

 کطت

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی:
 ترکیثات تطکیل دَىذٌ محیط کطت را تطىاسذ ي وام تثرد -1

 حیطه عاطفی:  

تاا اوییاسٌ   تٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد تحث پرسیذٌ می ضاًد   -2
 پاسخ دَذ.

 داضتٍ تاضذ.فعال  در مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت -3

 حیطه روانی حرکتی:
یک محیط کطت مطخص را تا رعایت تمامی ضاًاتط ماًرد و ار تُیاٍ      -4

 کىذ

 یک کطت مىاسة تا تًجٍ تٍ محیط کطت مًرد و ر اوجام دَذ -5

 ضىاختی،
 عاطفی
رياوی 
 حرکتی

سخىراوی، اوجام 
 آزمایص

تختٍ يایت ترد، 
 مًاد يسایل الزم
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ضرکت در 
تحثُای 

گريَی، اوجام 
آزمایص ي 

وًضته گسارش 
 کار

ای یا مرحلٍ
 تکًیىی

 

3  

آضىایی تا 
آزمایص 
 کلیفرمُا 
)مرحلٍ 
 احتمالی(

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی:
 آزمایص مرحلٍ احتمالی ي َذف از آن را تًضیح دَذ  -1

 حیطه عاطفی:
سٌ تاا اوییا  ٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد تحث پرسیذٌ می ضًد ت  -2

 پاسخ دَذ.
 داضتٍ تاضذ. فعال  در مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت -3

 حیطه روانی حرکتی:

داوطجً تایذ تتًاوذ مرحلٍ احتمالی تطاخیص کلیفارم َاا را تاا رعایات       -4
 ضًاتط مًرد و ر اوجام دَذ

ضىاختی، 
عاطفی 
رياوی 
 حرکتی

سخىراوی، اوجام 
 آزمایص

تختٍ يایت ترد، 
 مًاد يسایل الزم
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ر ضرکت د
تحثُای 

گريَی، اوجام 
آزمایص ي 

وًضته گسارش 
 کار

ای یا مرحلٍ
 تکًیىی

 

4  

آضىایی تا 
آزمایص 
 کلیفرمُا 

 )مرحلٍ تاییذی(

 دانشجو باید بتواند:
 حیطه شناختی:

 آزمایص مرحلٍ تاییذی ي َذف از آن را تًضیح دَذ  -1

 حیطه عاطفی:
تاا اوییاسٌ   تٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد تحث پرسیذٌ می ضًد   -2

 پاسخ دَذ.
 داضتٍ تاضذ. فعال  در مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت -3

 ضىاختی،
 عاطفی
رياوی 
 حرکتی

سخىراوی، اوجام 
 آزمایص

تختٍ يایت ترد، 
 مًاد يسایل الزم
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رکت در ض
تحثُای 

گريَی، اوجام 
آزمایص ي 

وًضته گسارش 
 کار

ای یا مرحلٍ
 تکًیىی
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 حیطه روانی حرکتی:

داوطجً تایذ تتًاوذ مرحلٍ تاییاذی تطاخیص کلیفارم َاا را تاا رعایات        -4
 ضًاتط مًرد و ر اوجام دَذ

5  

آزمایص 
 کلیفرمُا 

)تکمیلی مرحلٍ 
 ايل(

 دانشجو باید بتواند:
 حیطه شناختی:

 آزمایص تکمیلی مرحلٍ ايل ي َذف از آن را تًضیح دَذ  -1

 حیطه عاطفی:
ًد پاساخ  تٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد تحاث پرسایذٌ مای ضا      -2

 دَذ.
 در مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت داضتٍ تاضذ. -3

 حیطه روانی حرکتی:

 تکمیلی مرحلٍ ايل  را تا رعایت ضًاتط مًرد و ر اوجام دَذآزمایص  -4

 ضىاختی،
 عاطفی
رياوی 
 حرکتی

سخىراوی، اوجام 
 آزمایص

تختٍ يایت ترد، 
 مًاد يسایل الزم

 

 

181 

 دلیمٍ

ضرکت در 
تحثُای 

گريَی، اوجام 
آزمایص ي 

وًضته گسارش 
 کار

ای یا مرحلٍ
 تکًیىی
 

6  

آضىایی تا 
آزمایص 
 کلیفرمُا 

)تکمیلی مرحلٍ 
 ديم (

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی:
 آزمایص تکمیلی مرحلٍ ديم ي َذف از آن را تًضیح دَذ  -1

 حیطه عاطفی:
تاا اوییاسٌ   پرسیذٌ می ضًد  تٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد تحث  -2

 پاسخ دَذ.

 حیطه روانی حرکتی:

را تا رعایت ضًاتط مًرد  آزمایص تکمیلی مرحلٍ ديم داوطجً تایذ تتًاوذ -3
 و ر اوجام دَذ

 ضىاختی،
 عاطفی
رياوی 
 حرکتی

سخىراوی، اوجام 
 آزمایص

تختٍ يایت ترد، 
 مًاد يسایل الزم
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ضرکت در 
تحثُای 

گريَی، اوجام 
یص ي آزما

وًضته گسارش 
 کار

ای یا مرحلٍ
 تکًیىی

 

7  

آضىایی تا 
آزمایص 
 کلیفرمُا

روگ آمیسی یا ) 
تکمیلی مرحلٍ 
سًم( ي کار تا 
 میکريسکًج

 دانشجو باید بتواند:
 حیطه شناختی

 اجسای میکريسکًج را وام تردٌ ي کار َر لسمت را تًضیح دَذ  -1

 حیطه عاطفی:
 تاا اوییاسٌ   تحث پرسیذٌ می ضًد تٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد  -2

 پاسخ دَذ.

 حیطه روانی حرکتی:

ضىاختی، 
عاطفی، 
رياوی 
 حرکتی

سخىراوی، اوجام 
 آزمایص

تختٍ يایت ترد، 
 مًاد يسایل الزم
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در  ضرکت
تحثُای 

گريَی، اوجام 
آزمایص ي 

وًضته گسارش 
 کار

ای یا مرحلٍ
 تکًیىی
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داوطجً تایذ تتًاوذ کلیفرم َای کطت دادٌ ضذٌ در مراحل لثال را تعاذ    -3
 از روگ آمیسی زیر میکريسکًج تطخیص دَذ

8  

تست آضىایی تا 
تاکتری َای 
َتريتريفیک 

(HPC) 

 دانشجو باید قادر باشد

 حیطه شناختی:
 را تًضیح دَذ HPCَذف از آزمایص  -1

 حیطه عاطفی:  

 تٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد تحث پرسیذٌ می ضًد پاسخ دَذ. -2

 یطه روانی حرکتی:ح
تا استفادٌ از دستیاٌ کلًوی کاوتر تاکتری َای َتريتريف را تطخیص ي   -3

 تعذاد آن َا را محاسثٍ کىذ.

 ضىاختی،
 عاطفی
رياوی 
 حرکتی

سخىراوی، اوجام 
 آزمایص

تختٍ يایت ترد، 
 مًاد يسایل الزم

 

 

181 

 دلیمٍ

ضرکت در 
تحثُای 

گريَی، اوجام 
آزمایص ي 

وًضته گسارش 
 کار

ای یا لٍمرح
 تکًیىی

 

 آزمًن پایاوی  9

 داوطجً تایذ لادر تاضذ
 حیطٍ عاطفی:

 داوطجً تایذ تا اوییسٌ ي اضتیاق در امتحان پایان ترم ضرکت کىذ -1

 حیطٍ رياوی حرکتی
از کلیٍ يسایل آزمایطیاَی مًرد استفادٌ در طًل ترم تٍ درساتی   -2

 ي مطاتك پريتکل َای مًجًد در آزمایطیاٌ استفادٌ کىذ

طجً تایذ تتًاوذ پارامتر مطخصی را  تا دلت ي  طثك ريش َای داو -3
 آمًزش دادٌ ضذٌ در آزمایطیاٌ در طًل ترم اوذازٌ گیری کىذ  

 عاطفی
رياوی 
 حرکتی

 اوجام آزمایص
يسایل ي مًاد 

 الزم
 آزمایطیاَی
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 پایاوی اوجام آزمایص

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02و گسارش کبر و تکبلیف درسی بب استفبده از  % کل نمره02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02    آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 گسارش کبر و تکبلیف درسی 
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