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 ارزشیابینحوه

1  
ًوًَِ برداری از عَاهل آشٌایی با 

 هایش ّای هیکرٍبیهحیطی جْت آز

 دانشجو باید بتواند:
 حیطه شناختی:

ًحَُ ًوًَِ برداری از عَاهل هحیطی جْت آزهایش ّای  -1
 هیکرٍبی را بیاى کٌذ

عَاهل هَحر بر کیفیت ًوًَهِ بهرداری هیکرٍبهی را بیهاى      -2
 کٌذ

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسهیذُ ههی    -3

 .پاسخ دّذبا اًگیسُ شَد 

   رح شذُ هشارکت فعال  داشتِ باشذ.هباحج هط در -4

 حیطه روانی حرکتی:

شٌاختی، 
 عاطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، 
اًجام 
 آزهایش

تختِ ٍایت 
برد، هَاد 
 زمٍسایل ال

181 

 دقیقِ

ًَشتي گسارش 
 کار

 آغازیي

 

                                                 

 علمی، آزمبیطی گردش  –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 پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه و توسعه آموزش پسشکی اتمرکس مطالع
 

داًشجَ بایذ بتَاًذ شیر برداشت هَرد ًظر را بِ درسهتی   -5
  استریل کٌذ

ًوًَههِ هیکرٍبههی را بهها رعایههت توههام ا ههَل از شههیر آ   -6
 برداشت کٌذ

2  
تْیِ هحیط ّای کشت، آشٌایی با 

 رٍش ّای هختلف کشت

 دانشجو باید بتواند:
 حیطه شناختی:

ترکیبات تشکیل دٌّذُ هحیط کشهت را بشٌاسهذ ٍ ًهام     -1
 ببرد

 حیطه عاطفی:  

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسهیذُ ههی    -2
 پاسخ دّذ.با اًگیسُ شَد 

 داشتِ باشذ.فعال ر هباحج هطرح شذُ هشارکت د -3

 حیطه روانی حرکتی:
یک هحیط کشت هشخص را بها رعایهت توهاهی ضهَابط      -4

 هَرد ًظر تْیِ کٌذ

یک کشت هٌاسب با تَجِ بِ هحیط کشهت ههَرد ًظهر     -5
 اًجام دّذ

 شٌاختی،
 عاطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، 
اًجام 
 آزهایش

تختِ ٍایت 
برد، هَاد 
 ٍسایل الزم
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 دقیقِ

ًَشتي گسارش 
 کار

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی

 

3  
 آزهایش کلیفرهْا آشٌایی با 

 )هرحلِ احتوالی(

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی:
 آزهایش هرحلِ احتوالی ٍ ّذف از آى را تَضیح دّذ  -1

 حیطه عاطفی:
ِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ ههی  ب  -2

 پاسخ دّذ.با اًگیسُ شَد 
 داشتِ باشذ. فعال  ر هباحج هطرح شذُ هشارکتد -3

 حیطه روانی حرکتی:

 داًشجَ بایذ بتَاًذ الکتَز براث تْیِ کٌذ -4

داًشجَ بایذ بتَاًذ هرحلِ احتوالی تشخیص کلیفرم ّها    -5
 را با رعایت ضَابط هَرد ًظر اًجام دّذ

شٌاختی، 
عاطفی 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، 
اًجام 
 آزهایش

تختِ ٍایت 
برد، هَاد 

 سایل الزمٍ
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ًَشتي گسارش 
 کار

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی
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4  
 آزهایش کلیفرهْا آشٌایی با 

 )هرحلِ تاییذی(

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی:
 آزهایش هرحلِ تاییذی ٍ ّذف از آى را تَضیح دّذ  -1

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ ههی    -2

 پاسخ دّذ.با اًگیسُ شَد 
 داشتِ باشذ. فعال  در هباحج هطرح شذُ هشارکت -3

 حیطه روانی حرکتی:
داًشجَ بایذ بتَاًذ هحهیط کشهت بریلیٌهت گهریي بیهل       -4

 براث تْیِ کٌذ

داًشجَ بایذ بتَاًذ هرحلِ تاییذی تشخیص کلیفرم ّا را  -5
 با رعایت ضَابط هَرد ًظر اًجام دّذ

 شٌاختی،
 عاطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، 
اًجام 
 آزهایش

تختِ ٍایت 
برد، هَاد 
 ٍسایل الزم
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ًَشتي گسارش 
 کار

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی

 

5  
 آزهایش کلیفرهْا 

 )تکویلی هرحلِ اٍل(

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی:
آزهایش تکویلهی هرحلهِ اٍل ٍ ّهذف از آى را تَضهیح       -1

 دّذ

 حیطه عاطفی:
پرسیذُ ههی   بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج  -2

 شَد پاسخ دّذ.
 در هباحج هطرح شذُ هشارکت داشتِ باشذ. -3

 حیطه روانی حرکتی:
داًشجَ بایذ بتَاًذ هحیط کشت آئهَزیي هتهیلي بلَآگهار     -4

 تْیِ کٌذ

تکویلی هرحلِ اٍل  را با رعایهت ضهَابط ههَرد    آزهایش  -5
 ًظر اًجام دّذ

 شٌاختی،
 عاطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، 
اًجام 
 آزهایش

تختِ ٍایت 
برد، هَاد 
 ٍسایل الزم

 

 

181 

 دقیقِ

ًَشتي گسارش 
 کار

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی
 

6  
 آزهایش کلیفرهْا آشٌایی با 

 )تکویلی هرحلِ دٍم (

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی:
آزهایش تکویلهی هرحلهِ دٍم ٍ ّهذف از آى را تَضهیح       -1

 شٌاختی،
 عاطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، 
اًجام 
 آزهایش

تختِ ٍایت 
 برد، هَاد
 ٍسایل الزم

 

 

181 

ًَشتي گسارش 
 کار

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی
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 دّذ

 حیطه عاطفی:
رد بحج پرسیذُ ههی  بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَ  -2

 پاسخ دّذ.با اًگیسُ شَد 

 حیطه روانی حرکتی:
 تْیِ کٌذ ًَتریٌت آگارداًشجَ بایذ بتَاًذ هحیط کشت  -3

را بها   آزههایش تکویلهی هرحلهِ دٍم    داًشجَ بایذ بتَاًهذ  -4
 رعایت ضَابط هَرد ًظر اًجام دّذ

 دقیقِ

7  
 آزهایش کلیفرهْاآشٌایی با 

رًگ آهیسی یا تکویلی هرحلِ سَم( ) 
 ٍ کار با هیکرٍسکَپ

 دانشجو باید بتواند:

 حیطه شناختی
اجسای هیکرٍسکَپ را ًهام بهردُ ٍ کهار ّهر قرهوت را        -1

 تَضیح دّذ

 حیطه عاطفی:
در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ ههی   بِ سَاالتی کِ  -2

 پاسخ دّذ. با اًگیسُ شَد

 حیطه روانی حرکتی:
داًشجَ بایذ بتَاًذ هیکرٍسکَپ ًَری را بهرای هشهاّذُ    -3

 ًوًَِ تٌظین کٌذ
داًشجَ بایذ بتَاًهذ کلیفهرم ّهای کشهت دادُ شهذُ در       -4

هراحل قبهل را بعهذ از رًهگ آهیهسی زیهر هیکرٍسهکَپ       
 تشخیص دّذ

شٌاختی، 
عاطفی، 
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، 
اًجام 
 آزهایش

تختِ ٍایت 
برد، هَاد 
 ٍسایل الزم
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ًَشتي گسارش 
 کار

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی

 

8  
ترت باکتری ّای آشٌایی با 

 (HPCّترٍترٍفیک )

 دانشجو باید قادر باشد

 حیطه شناختی:
 را تَضیح دّذ HPCّذف از آزهایش  -1

 حیطه عاطفی:  

ر هَرد هَضَع هَرد بحج پرسهیذُ ههی   بِ سَاالتی کِ د -2
 شَد پاسخ دّذ.

 حیطه روانی حرکتی:

 شٌاختی،
 عاطفی
رٍاًی 
 حرکتی

سخٌراًی، 
اًجام 
 آزهایش

ایت تختِ ٍ
برد، هَاد 
 ٍسایل الزم
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 دقیقِ

ًَشتي گسارش 
 کار

ای یا هرحلِ
 تکَیٌی
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 آگار تْیِ کٌذ HPCداًشجَ بایذ بتَاًذ هحیط کشت  -3
بهها اسههتفادُ از دسههتگاُ کلههًَی کههاًتر بههاکتری ّههای      -4

 ّترٍترٍف را تشخیص ٍ تعذاد آى ّا را هحاسبِ کٌذ.

 آزهَى پایاًی  9

 داًشجَ بایذ قادر باشذ
داًشجَ بایذ با اًگیهسُ ٍ اشهتیاد در اهتحهاى پایهاى تهرم       -1

 شرکت کٌذ

از کلیِ ٍسایل آزهایشگاّی هَرد استفادُ در طهَل تهرم    -2
ر آزهایشهگاُ  بِ درستی ٍ هطابق پرٍتکل ّهای هَجهَد د  

 استفادُ کٌذ

داًشجَ بایذ بتَاًذ پاراهتر هشخصی را  با دقهت ٍ  طبهق    -3
رٍش ّای آهَزش دادُ شذُ در آزهایشگاُ در طَل تهرم  

 اًذازُ گیری کٌذ  

 عاطفی
رٍاًی 
 حرکتی

اًجام 
 آزهایش

ٍ هَاد 
 ٍسایل الزم
 آزهایشگاّی
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 پایاًی اًجام آزهایش

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02و گسارش کبر و تکبلیف درسی % کل نمره بب استفبده از 02به صورت کتبی که ارزضیببی 
 نحوه محاسبه نمره کل:

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