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آضٌایی تا آزهایطگاُ هیکرٍب 

 ضٌاسی، ًکات ایوٌی ٍ ٍسایل 

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

  ُاتسارّاي هَرد استفادُ در آزهایطگا
 را ًام تثرد.هیکرٍب ضٌاسی 

   اصَل ایوٌی در آزهایطگاُ هیکرٍب
 را تیاى کٌذ.ضٌاسی 

 
 : رٍاًی حرکتی حیطِ

  ًحَُ استفادُ از ٍسایل آزهایطگاّی را
 اًجام دّذ.

 

ضٌاختی، 
رٍاًی 

، حرکتی
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث سخ،پا

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

آهادگی  -کالس

تراي جلسِ 

 آیٌذُ

آزهَى ّاي 

 آغازیي

                                                 

 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 پبیبورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحله تواننذ به صورت آزمونهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 حیطِ ػاطفی:
 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ

 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 .تاضذ

  داًطجَ تا تورکس حَاس در طَل کالس
 هسائل را پیگیري کٌذ.
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، اًَاع هیکرٍسکَجآضٌایی تا 

تطریح ، رٍش کار ٍ تررسی 

 ّاي آهادُ الم

 داًطجَ تتَاًذ
 :حیطِ ضٌاختی

 تؼریف ٍ تطریح هیکرٍسکَج ًَري را 
 کٌذ.

   ُػلت کارترد هیکرٍسکَج در آزهایطگا
 را ضرح دّذ. هیکرٍب ضٌاسی

  را تیاى  هیکرٍسکَجاصَل کار ٍ ًگْذاري
 کٌذ.

 را تیاى  کارترد هیکرٍسکَج زهیٌِ تاریک
 کٌذ.

 
 :حیطِ رٍاًی حرکتی

 .تا هیکرٍسکَج ًَري کار کٌذ 
 ً َري را اصَل ًگْذاري از هیکرٍسکَج

 اًجام دّذ.

  هیکرٍسکَج ًَري الهْاي آهادُ را تا
 تررسی کٌذ.

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

ضٌاختی، 
رٍاًی 

، حرکتی
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 حثت پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  -کالس

 گسارش کار

 یٌیتکَ
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 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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سيیاساس رًگ آهآضٌایی تا   

 تاکتري ّا در

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

  را ضرح اساس رًگ آهیسي در تاکتري ّا
 دّذ.

 گسترش در  ازياصَل تْیِ ٍ آهادُ س
 را تیاى کٌذ. آزهایطگاُ

  را  آلثرترًگ آهیسي گرم ٍ رًگ آهیسي
 تیاى کٌذ.

  رًگ آهیسي گرم تراي ًوًَِ ّاي اّویت
 را تیاى کٌذ. تالیٌی

 
 حیطِ رٍاًی حرکتی:

 .گسترش هیکرٍتی تْیِ کٌذ 

 را اًجام دّذ. رًگ آهیسي گرم 

 را از ًظر  الم ّاي رًگ آهیسي گرم
 کٌذ.تررسی هیکرٍسکَپی 

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ

ضٌاختی، 
رٍاًی 

، حرکتی
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerار ًرم افس

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

 Quiz -کالس

در جلسِ آیٌذُ، 

 ارائِ گسارش کار

 یٌیتکَ
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آضٌایی تا اصَل 

 استریلیساسیَى )فَر ، اتَکالٍ (

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

 را  اساس استریلیساسیَى در تاکتري ّا
 تیاى کٌذ.

  را درک کردُ تاضذ. ضذػفًَیاصَل 
 را  تفادُ از اتَکالٍ ٍ فَرًحَُ کار ٍ اس

 تذاًذ.

 ّی هذیریت پسواًذّاي ػفًَی آزهایطگا
 را درک کردُ ٍ اصَل آى را ضرح دّذ.

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ

ضٌاختی، 
 یػاطف

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  -کالس

 گسارش کار

 یٌیتکَ
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اضٌایی تا اًَاع هحیط ّاي 

تْیِ هحیط ّاي ٍ کطت 

 کطت

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

 تؼریف کٌذ. را هحیط ّاي کطت هیکرٍتی 

  را تیاى کٌذ.هحیط ّاي اًتخاتی ٍ افتراقی 

 را  تفاٍت تیي هحیط ّاي هایغ ٍ جاهذ
 ضرح دّذ.

  ضرح هحیط ّاي کطت را کٌترل کیفی
 دّذ.

  ًحَُ ساخت ٍ استریل سازي هحیط ّاي
 را تیاى کٌذ. کطت هیکرٍتی

 را  ًحَُ رخیرُ سازي هحیط ّاي کطت

، ضٌاختی
 فیػاط

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ
 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021
در اًتْاي 

 -کالس

ارائِ کالسی، 

 ارائِ گسارش کار

 یٌیتکَ
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 ضرح دّذ.

 
 :رٍاًی حرکتیحیطِ 

 ت هیکرٍتی تسازد.هحیط کط 
 .هحیط ساختِ ضذُ را در پلیت پخص کٌذ 
  پلیت ّا را جْت کٌترل کیفی در

 اًکَتاتَر قرار دّذ.
 

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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ّاي کطت  تکٌیکآضٌایی تا 

 ٍ اًتقال ًوًَِ ّاي هیکرٍتی

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

 حیح اًتقال ًوًَِ ّاي هیکرٍتی طریقِ ص
 را تیاى کٌذ. تِ آزهایطگاُ

 .اصَل کطت هیکرٍتی را تیاى کٌذ 
  اًَاع رٍش ّاي کطت تاکتري ّا تر رٍي

 را تیاى کٌذ. هحیط ّاي کطت

 

 :رٍاًی حرکتیحیطِ 
  ٍ رٍش صحیح استفادُ از لَج

 استریلیساسیَى آى را را اًجام دّذ.

  تر رٍي پلیت ّاي رٍتیي کطت خطی
 ًجام دّذ. ا

 ضٌاختی،
 ،ػاطفی
رٍاًی 

 حرکتی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 ٍّیگر

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ
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  تر رٍي پلیت ّاي رٍتیي کطت پَر پلیت
 اًجام دّذ. 

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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  هحیط ّايTSI ،ُسیترات، اٍر ،SIM ساختِ ٍ کٌترل کیفی ًوایذ. ٍ اًذٍل 
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تْیِ هحیط آضٌایی تا ًحَُ 

)ساخت هحیط ٍ  ّاي افتراقی

 طت(ک

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

 رٍتیي در آزهایطگاُ  هحیط ّاي افتراقی
را تِ طَر کاهل تیاى  هیکرٍب ضٌاسی

 کٌذ.

 ًیسن تغییر رًگ در هحیط ّاي هکا
 قی را تیاى کٌذ.افترا

  افتراقی هاًٌذ  هحیط ّاياّویتTSI ،
در  را ٍ اًذٍل SIMسیترات، اٍرُ، 

 تیاى کٌذ. خاًَادُ اًترٍتاکتریاسِ

 
 :رٍاًی حرکتیحیطِ 

  هحیطTSI  ٍ ِدّذ کطتساخت. 

 دّذ کطتساختِ ٍ  هحیط سیترات. 
 ُکطت دّذساختِ ٍ  هحیط اٍر. 
  هحیطSIM .ساختِ ٍ کطت دّذ 
 ساختِ ٍ کطت دّذ. اًذٍل هحیط 

 

 حیطِ ػاطفی:
 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ

 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َکس حَاس در طَل کالس تا تور داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ

، ضٌاختی
 ،ػاطفی
رٍاًی 

 حرکتی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ
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 داًطجَ تتَاًذط تْیِ هحیآضٌایی تا ًحَُ 

 :رٍاًی حرکتیحیطِ 

 ،ػاطفی
رٍاًی 

 ٍایت ترد سخٌراًی،
 هاشیک

 ای یٌیتکَپرسص ٍ پاسخ  021
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ٍ تطخیص  ّاي افتراقی

)تفسیر ٍ  2اًترٍتاکتریاسِ 

 هطاّذُ تغییر رًگ(

  کطت صَرت گرفتِ تر رٍي هحیطTSI 
 را تفسیر کٌذ.

  کطت صَرت گرفتِ تر رٍي هحیط
 را تفسیر کٌذ. سیترات

  را  اٍرُکطت صَرت گرفتِ تر رٍي هحیط
 تفسیر کٌذ.

 ٍي هحیط کطت صَرت گرفتِ تر رSIM 
 را تفسیر کٌذ.

  اًذٍلکطت صَرت گرفتِ تر رٍي هحیط 
 را تفسیر کٌذ.

 

 حیطِ ػاطفی:
 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ

 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ

 پرسص ٍ حرکتی

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ
 Powerًرم افسار 

point 

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

 یصیتطخ
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رًگ آهیسي اسیذ آضٌایی 

 فست

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

 را ضرح  اسیذ فست اساس رًگ آهیسي
 دّذ.

 تراي  تاسیذ فس اّویت رًگ آهیسي
 را تیاى کٌذ. ًوًَِ ّاي تالیٌی

  ًحَُ هذیریت ٍ آهادُ سازي ًوًَِ ّاي
 را تیاى کٌذ. رًگ آهیسي اسیذ فست

 
 حیطِ رٍاًی حرکتی:

رٍاًی 
، حرکتی

ضٌاختی، 
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ
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 .گسترش هیکرٍتی تْیِ کٌذ 

  را اًجام دّذ. اسیذ فسترًگ آهیسي 

  را از ًظر  اسیذ فستالم ّاي رًگ آهیسي
 تررسی کٌذ.هیکرٍسکَپی 

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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 ،فالشلآضٌایی تا رًگ آهیسي 

هَاد ّستِ اي، رًگ آهیسي 

کپسَل ٍ داًِ ّاي اسپَر، 

 چرتی 

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

  فالشل را درک کردُ اّویت رًگ آهیسي
 تاضذ.

  اسپَر را درک کردُ اّویت رًگ آهیسي
 تاضذ.

 َاًایی تررسی هیکرٍسکَپی الم فالشل ٍ ت
 اسپَر را داضتِ تاضذ.

  ًِرٍش ّاي رًگ آهیسي کپسَل ٍ دا
 را تیاى کٌذ. ّاي چرتی

  اّویت رًگ آهیسي کپسَل ٍ داًِ ّاي
 را درک کردُ تاضذ. چرتی

 
 حیطِ رٍاًی حرکتی:

 را  فالشل ضذُ الم آهادُ رًگ آهیسي
 تررسی کٌذ.

رٍاًی 
، حرکتی

ضٌاختی، 
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

آزهَى  ،یٌیتکَ

 یاًیپا



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی وسعه آموزشو ت اتمرکس مطالع          
 

 َر را الم آهادُ رًگ آهیسي ضذُ اسپ
 تررسی کٌذ.

  ُرا کپسَل الم آهادُ رًگ آهیسي ضذ
 تررسی کٌذ.

 ُداًِ ّاي  الم آهادُ رًگ آهیسي ضذ
 را تررسی کٌذ. چرتی

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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آزهایص ّاي رایج آضٌایی تا 

در آزهایطگاُ هیکرٍب ضٌاسی 

0 

 َ تتَاًذداًطج
 حیطِ ضٌاختی:

  را تذاًذ.آزهایص کاتاالز اّویت 
  را تذاًذ. کَاگَالزآزهایص اّویت 
  را تذاًذ. آزهایص اکسیذازاّویت 
  آزهایص اّویتDNase .را تذاًذ 

 
 رٍاًی حرکتی: حیطِ

  آى را  ٍ دادُ را اًجامآزهایص کاتاالز
 کٌذ.تفسیر 

 آى را ٍ  دادُ را اًجام آزهایص کَاگَالز 
 کٌذ. تفسیر

 آى را ٍ  دادُ را اًجام آزهایص اکسیذاز 
 کٌذ.تفسیر 

رٍاًی 
، حرکتی

ضٌاختی، 
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی وسعه آموزشو ت اتمرکس مطالع          
 

  آزهایصDNase آى را ٍ  دادُ را اًجام 
 کٌذ.تفسیر 

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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آزهایص ّاي رایج آضٌایی تا 

در آزهایطگاُ هیکرٍب ضٌاسی 

2 

 داًطجَ تتَاًذ
 ٌاختی:حیطِ ض

 آزهایص  اّویتCAMP را تذاًذ. 

  آزهایص اّویتOF را تذاًذ. 

  تَلیذ  ّاي تستاّویت ٍ رٍش اًجام
H2S ّاي هختلف، اٍرُ آز ٍ  در هحیط

را  تایل –لیسیي  –ًیترات، فٌیل آالًیي 
 ضرح دّذ.

 
 رٍاًی حرکتی: حیطِ

  آزهایصCAMP تفسیر  آى را  ٍ را اًجام
 کٌذ.

  آزهایصOF  کٌذ.تفسیر  را  آى ٍ اًجامرا 

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در

رٍاًی 
، حرکتی

ضٌاختی، 
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 قالِکتاب، ه

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی وسعه آموزشو ت اتمرکس مطالع          
 

 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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 داًطجَ تتَاًذ کطت ادرار آضٌایی تا اصَل 
 حیطِ ضٌاختی:

  ًحَُ صحیح گرفتي ٍ هذیریت ًوًَِ ّاي
 را تیاى کٌذ. ادرار

  کطت ادرار تر رٍي هحیط ّاي اصَل
 را تیاى کٌذ. کطت

 آلَدگی در کطت ادرار را ضرح دّذ. اصَل 

  را تیاى کٌذ. کطت ادرارًحَُ گسارش 
 

 :رٍاًی حرکتیحیطِ 

  تر رٍي هحیط تالد ًوًَِ ادرار را کطت
 اًجام دّذ.آگار 

  کطت ًوًَِ ادرار را تر رٍي هحیط
EMB .آگار اًجام دّذ 

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 ذُ هطارکت داضتِ هثاحث هطرح ض در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ

رٍاًی 
، حرکتی

ضٌاختی، 
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ

14  
کطت گلَ ٍ آضٌایی تا اصَل 

 (CSFهایغ هغسي ًخاػی )

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

رٍاًی 
، حرکتی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 ٍایت ترد
 یکهاش

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی وسعه آموزشو ت اتمرکس مطالع          
 

  ًحَُ صحیح گرفتي ٍ هذیریت ًوًَِ ّاي
 را ضرح دّذ. گلَ ٍ دستگاُ تٌفس

 َهذیریت ًوًَِ ّاي ل اصCSF  را تیاى
 کٌذ.

 
 :رٍاًی حرکتیحیطِ 

  َکطت ًوًَِ گل ٍCSF  تر رٍي هحیط را
 اًجام دّذ.سة هٌا ّاي کطت

  ٍ َکطت گلCSF  کٌذ. گسارشرا 
 

 حیطِ ػاطفی:
 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ

 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ

ضٌاختی، 
 ػاطفی

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ
 Powerًرم افسار 

point 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار
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 آًتی تیَگرامآضٌایی تا اصَل 

 َشى ( ی)دیسک دیف 0

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

  آًتی تیَگرامًکات ضرٍري در هَرد  ٍ
 دیسک ّا را تیاى کٌذ.

 را درک کٌذ. ًجام آًتی تیَگرامػلت ا 
 را ضرح دّذ. رٍش اًجام آًتی تیَگرام 
  هفَْمMIC  ٍMBC .را تیاى کٌذ 

 
 رٍاًی حرکتی:حیطِ 

 را  آًتی تیَگرام تا رٍش دیسک دیفیَشى
 اًجام دّذ.

رٍاًی 
 حرکتی،

ضٌاختی، 
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 پرسص ٍ

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ
 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  س،کال

 گسارش کار

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی وسعه آموزشو ت اتمرکس مطالع          
 

  دیسک ّاي آًتی تیَتیک را تثیٌذ ٍ آًْا
 را از ّن توایس دّذ.

 
 حیطِ ػاطفی:

 درس گَش تِ  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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 آًتی تیَگرامآضٌایی تا اصَل 

 )تفسیر ٍ  گسارش( 2

 داًطجَ تتَاًذ
 حیطِ ضٌاختی:

 CLSI ُرا  از آى را تطٌاسذ ٍ ًحَُ استفاد
 تیاى کٌذ.

  کٌترل کیفی دیسک ّاي آًتی تیَگرام را
 تیاى کٌذ.

 

 رٍاًی حرکتی:حیطِ 

  ذتثیٌیًتایج آًتی تیَگرام را. 

 .ّالِ ّاي ػذم رضذ را اًذازُ گیري کٌذ 

 .ًتایج آًتی تیَگرام را تفسیر کٌذ 

 
 حیطِ ػاطفی:

 تِ درس گَش  سیتذر يیدر ح سُیتا اًگ
 کٌذ.

 هثاحث هطرح ضذُ هطارکت داضتِ  در
 تاضذ.

رٍاًی 
 حرکتی،

ضٌاختی، 
 ػاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص

 تحث پاسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ترد
 هاشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتاب، هقالِ
 Powerًرم افسار 

point 

پرسص ٍ پاسخ  021

در اًتْاي 

ارائِ  کالس،

 گسارش کار

 ای یٌیتکَ

 یصیتطخ



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی وسعه آموزشو ت اتمرکس مطالع          
 

 َتا تورکس حَاس در طَل کالس  داًطج
 کٌذ. يریگیهسائل را پ
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 داًطجَ تتَاًذ   جوغ تٌذي هطالة
 ذُ در طَل آزهایص ّاي هختلف ارائِ ض

 ترم را تَضیح دّذ.
  ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را تِ خَتی

 درک کردُ تاضذ.
  تا اًگیسُ ٍ اضتیاق در اهتحاى پایاى ترم

 ضرکت کٌذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

اًجام آزهایطات  021 ---- آزهایطگاُ

 ٍ حل هسائل

 آزهَى پایاًی
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