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 يرٌفرم طرح د 

                                                                                                                                                                                                       

 کرم ها() 1شٌاسی اًگل : ًام درس
 ًظری 2 ٍاحذ: تعذاد

علَم  رشته تحصیلی:
 آزهایشگاهی

  هقطع تحصیلی داًشجَیاى:
 کارشٌاسی پیَسته

 هحل برگساری: 
 ساختواى کالسها

  هذرس:
دکتر هحوذ علی 

 هحقق

 1397-98تحصیلی  اٍل ًیوسال

 
 .شًَذ هی آشٌا ه ها ٍ حشرات ههن ٍ ًاقل بیواری در اًساىتشخیص آزهایشگاهی تک یاخت صحیح تکٌیکهای ٍ هفاهین با در پایاى ایي ٍاحذ درسی داًشجَیاى هذف کلی درس:

 
 

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 

 )دقیقٍ(جلسٍ
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً

1  

هقذهبت ٍ آشٌبیی بب 
اصطالحبت اًگل 
شٌبسی ٍ کلیبت 
کرم ّب ٍ تقسین 

 بٌذی آًْب

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

 اًَاع اصطالحات اًگل شٌاعی را تعزیف کٌذ. .1

 . تاثیز هتقابل اًگل ٍ هیشباى را بذاًذ.2

ُ اًتقال ٍ . هعیارّای تقغین بٌذی اًگل ّا )هزفَلَصی، هحل سیغت، را3

 راُ 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

 .باشذدر هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ با اشتیاق . 2
 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

آهبدگی برای جلسِ 
 آیٌذُ

آزمًوُای 

 آغازیه

 تکًیىیپرسش ٍ پبسخ در  121 ٍایت برد سخٌراًی، شىاختی ًشجَ بتَاًذداآشننٌبیی بننب ٍی گننی   2

                                                 

 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  نیدر فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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ّبی ترهبتذّبی هْن 
پزشنن ی افبسننیَ  ٍ 

 دی رٍسلیَم(

 حیطِ شٌاختی:

 . هْوتزیي ٍیضگی ّای تزهاتذّا را بیاى کٌذ.1

. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک فاعیَال ّپاتیکا ٍ صیگاًتیکاا را  2

 بیاى کٌذ.

 را بیاى کٌذفاعیَال عیز تکاهلی . 3

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آى فاعیَالپاتَلَصی  .4

 را بیاى کٌذ فاعیَالراّْای تشخیص  .5

 را بیاى کٌذ فاعیَالاپیذهیَلَصی  .6

 را بیاى کٌذ فاعیَالراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 7

. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیاک دیکزٍعالیَم دًاذریتیکَم را    8

 بیاى کٌذ.

 را بیاى کٌذدیکزٍعلیَم دًذریتیکَم عیز تکاهلی . 9

را  ًاشای اس آى  ٍ عالئان بیوااری   دیکزٍعلیَم دًذریتیکَمپاتَلَصی  .11

 بیاى کٌذ

 را بیاى کٌذ دیکزٍعلیَم دًذریتیکَمراّْای تشخیص  .11

 را بیاى کٌذ دیکزٍعلیَم دًذریتیکَماپیذهیَلَصی  .12

 را بیاى کٌذ دیکزٍعلیَم دًذریتیکَمراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 13

 

 حیطِ عاطفی:

 داًشجَ با اًگیشُ بِ حل هغائل بپزداسد. .1

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

 ٍ پرسش عاطفی
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 هبژیک
 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، اًیویشي،

 Powerًرم افزار 

point 

 -اًتْبی کالس
Quiz  ِدر جلس

 آیٌذُ

 

3  

آشننٌبیی بننب ٍی گننی 
اًننننننَا  ّننننننبی 

شیسننننننننتَ ٍهبّب 
اّوبتَبیَم، هبًسًَی 
ٍ ژاپًَی نننننننَم( ٍ 
 اّویت پزش ی آى

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

. هشخصات ٍ ٍیضگی ّاای هزفَلَصیاک اًاَاع شیغاتَسٍهاّای هْان      1

 اًغاًی را بیاى کٌذ.

 .را بیاى کٌذشیغتَسٍها عیز تکاهلی . 2

را باِ تفکیاک    ْاا ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آًشیغتَسٍهاّا پاتَلَصی  .3

 بیاى کٌذ

 را بیاى کٌذاًَاع شیغتَسٍهاّا راّْای تشخیص  .4

 را بیاى کٌذاًَاع شیغتَسٍهاّای هْن اًغاًی اپیذهیَلَصی  .5

را بیااى  اًَاع شیغتَسٍهاّای هْان اًغااًی   راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 6

 .کٌذ

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، 

 اًیویشي،هقبلِ،
 Powerًرم افزار 

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 -اًتْبی کالس
 ارائِ کالسی

 تکًیىی
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 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2

4  

بننب ٍی گننی آشننٌبیی 
ّننبی کلًَننَرکی   
سیٌٌسنننننننننی ، 
ّتنننننننننرٍفی  ٍ 
پننننننننبراگًَیوَس 

 ٍسترهبًی

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک کلًََرکیظ عیٌٌغیظ را بیااى  1

 کٌذ.

 را بیاى کٌذکلًََرکیظ عیٌٌغیظ  عیز تکاهلی. 3

بیااى  را  ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آى کلًََرکیظ عیٌٌغیظپاتَلَصی  .4

 کٌذ

 را بیاى کٌذ کلًََرکیظ عیٌٌغیظراّْای تشخیص  .5

 را بیاى کٌذ کلًََرکیظ عیٌٌغیظاپیذهیَلَصی  .6

 را بیاى کٌذ کلًََرکیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 7

. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک ّتازٍفیظ ّتازٍفیظ را بیااى    8

 کٌذ.

 را بیاى کٌذ ّتزٍفیظعیز تکاهلی . 9

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آىّتزٍفیظ  پاتَلَصی .11

 را بیاى کٌذ ّتزٍفیظراّْای تشخیص  .11

 را بیاى کٌذ ّتزٍفیظاپیذهیَلَصی  .12

 را بیاى کٌذ ّتزٍفیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 13

 . هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک پاراگًَیوَط را بیاى کٌذ.14

 ى کٌذرا بیا پاراگًَیوَطعیز تکاهلی . 15

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آى پاراگًَیوَطپاتَلَصی  .16

 را بیاى کٌذ پاراگًَیوَطراّْای تشخیص  .17

 را بیاى کٌذ پاراگًَیوَطاپیذهیَلَصی  .18

 .را بیاى کٌذ پاراگًَیویاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 19

 حیطِ عاطفی:

 داًشجَ با اًگیشُ بِ حل هغائل بپزداسد. .1

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

      

5  
آشننٌبیی بننب ٍی گننی 
ّبی کلی سستذّب ٍ 

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:
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آشنننٌبیی بنننب تٌینننب 
 سبژیٌبتب ٍ سَلیَم

 هْوتزیي ٍیضگی ّای عغتذّا را بیاى کٌذ .1

بیااى   . هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک تٌیا عاصیٌاتا ٍعاَلیَم را 2

 کٌذ.

 را بیاى کٌذ. عیز تکاهلی تٌیا عاصیٌاتا ٍ عَلیَم ٍ تفاٍت آًْا 3

را بیااى   ٍ عالئن بیواری ًاشای اس آى  تٌیا عاصیٌاتا ٍعَلیَمپاتَلَصی  .4

 کٌذ

 را بیاى کٌذ تٌیا عاصیٌاتا ٍ عَلیَمراّْای تشخیص  .5

 را بیاى کٌذ تٌیا عاصیٌاتا ٍ عَلیَماپیذهیَلَصی  .6

 .را بیاى کٌذتٌیا عاصیٌاتا ٍ عَلیَم کٌتزل ٍ درهاى راّْای . 7

 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2

6  

آشننٌبیی بننب ٍی گننی 
ّبی  اکیٌَکَکنَس  

هَلتی ٍ  گراًَلَ ٍس
 لَکَ ری 

 داًشجَ بتَاًذ

 اختی:حیطِ شٌ

ٍ  اکیٌَکَکاَط گزاًَلاَسٍط  . هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیاک  2

 را بیاى کٌذ. اکیٌَکَکَط هَلتی لَکَالریظ

ٍ اکیٌَکَکااَط هااَلتی  اکیٌَکَکااَط گزاًَلااَسٍط. عاایز تکاااهلی 3

 را بیاى کٌذ لَکَالریظ

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آى کیغت ّیذاتیکپاتَلَصی  .4

 را بیاى کٌذ کیغت ّیذاتیکص راّْای تشخی .5

اکیٌَکَکااَط هااَلتی  ٍ اکیٌَکَکااَط گزاًَلااَسٍطاپیااذهیَلَصی  .6

 را بیاى کٌذ لَکَالریظ

 .را بیاى کٌذ کیغت ّیذاتیکراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 7

 

 حیطِ عاطفی:

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

 کت داشتِ باشذدر هباحث هطزح شذُ هشاربا اشتیاق . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، جزٍُ 
 آهَ شی،

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

7  

آشااااٌایی بااااا  

 دیپیلیذیَم کنبًیٌَم 

ًاًا ٍ ٍ ّیوٌَلپیظ 

  دیویٌَتا

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

 . هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک دیپلیذیَم کاًیٌَم را بیاى کٌذ.1

 را بیاى کٌذدیپلیذیَم کاًیٌَم عیز تکاهلی . 2

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

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، فیلن 
آهَ شی، 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 -ْبی کالساًت
 ارائِ پرٍژُ،

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 بیاى کٌذرا دیپلیذیَم کاًیٌَم راّْای تشخیص  .4

 را بیاى کٌذدیپلیذیَم کاًیٌَم اپیذهیَلَصی  .5

 .را بیاى کٌذ دیپیلیذیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 6

یوٌَلپیظ ًاًاا ٍ دیویٌَتاا را   هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک ّ .7

 بیاى کٌذ.

را بیاى یوٌَلپیظ ًاًا ٍ دیویٌَتا ٍ تفاٍت ّای بیي آًْا ّعیز تکاهلی . 8

 کٌذ

را ْاا  عالئن بیواری ًاشای اس آً دیویٌَتا ٍٍ یوٌَلپیظ ًاًا َّصی پاتَل .9

 بیاى کٌذ

 را بیاى کٌذیوٌَلپیظ ًاًا ٍ دیویٌَتا ّراّْای تشخیص  .11

 را بیاى کٌذیوٌَلپیظ ًاًا ٍ دیویٌَتا ّاپیذهیَلَصی  .11

 .را بیاى کٌذ ّیوٌَلپیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 12

 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2

کَچک، حل 
 هسئلِ

 اًیویشي،
 Powerًرم افزار 

point 

8  
آشااااٌایی بااااا  

التَم  دیفلَبَتزیَم

 ٍ اعپیزٍهتزاّا

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

. هشخصااات ٍ ٍیضگاای ّااای هزفَلَصیااک خاااًَادُ عااَدٍفیلیذُ،   2

 دیفلَبَتزیَم التَم ٍ اعپیزٍهتزا را بیاى کٌذ.

 .را بیاى کٌذا . عیز تکاهلی دیفلَبَتزیَم التَم ٍ اعپیزٍهتز3

ٍ عالئن بیوااری ًاشای اس   دیفلَبَتزیَم التَم ٍ اعپیزٍهتزا پاتَلَصی  .4

 را بیاى کٌذ آى

 را بیاى کٌذدیفلَبَتزیَم التَم ٍ اعپیزٍهتزا راّْای تشخیص  .5

 را بیاى کٌذدیفلَبَتزیَم التَم ٍ اعپیزٍهتزا اپیذهیَلَصی  .6

 .را بیاى کٌذاعپارگاًَسیظ  دیفلَبَتزیاسیظ ٍراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 7

 

 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، جزٍُ 
 ،آهَ شی

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

9  
آشننٌبیی بننب ٍی گننی 
ّبی کلی ًوبتَدّب ٍ 

آس بری   آشٌبیی بب

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

 . هْوتزیي ٍیضگی ّای ًواتَدّا را بیاى کٌذ1

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

تحقیق کالسی برای 

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

آعاکاریظ لَهبزیکَئیاذط ٍ    . هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیاک 2 اًسبًی ٍ حیَاًی

 تَکغَکارا را بیاى کٌذ.

را  . عیز تکاهلی آعکاریظ لَهبزیکَئیذط ٍ تَکغَکارا ٍ تفاٍت آًْاا 3

 بیاى کٌذ

ٍ عالئان بیوااری    آعکاریظ لَهبزیکَئیذط ٍ تَکغاَکارا پاتَلَصی  .4

 بیاى کٌذدر اًغاى را  ًاشی اس آى

در را  اریاسیظآعکاریظ لَهبزیکَئیذط ٍ تَکغَکراّْای تشخیص  .5

 بیاى کٌذاًغاى 

در جوعیات  را  آعکاریظ لَهبزیکَئیذط ٍ تَکغاَکارا اپیذهیَلَصی  .6

 .بیاى کٌذاًغاًی ٍ حیَاًی 

را بیااى   آعکاریذیاسیظ ٍ تَکغاَکاریاسیظ راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 7

 کٌذ

 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذق با اشتیا. 2

 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 کتبة، هقبلِ
 Powerًرم افزار 

point 

 درس

11  

 گننی آشننٌبیی بننب ٍی
ّنننننبی ًونننننبتَد  
اًترٍبیننننننننننَس  
ٍرهی نننننَ ری  ٍ 
 تری یَری  تری یَرا

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک تزیکیاَریظ تزیکیاَرا را بیااى    1

 کٌذ.

 را بیاى کٌذتزیکیَریظ تزیکیَرا عیز تکاهلی . 2

را بیااى   ٍ عالئن بیواری ًاشای اس آى تزیکیَریظ تزیکیَرا پاتَلَصی  .3

 کٌذ

 را بیاى کٌذتزیکیَریظ تزیکیَرا راّْای تشخیص  .4

 را بیاى کٌذتزیکیَریظ تزیکیَرا اپیذهیَلَصی  .5

 را بیاى کٌذتزیکیَریظ تزیکیَرا راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 6

. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیاک اًتزٍبیاَط ٍرهیکاَالریظ را    7

 بیاى کٌذ.

 را بیاى کٌذ َالریظاًتزٍبیَط ٍرهیکعیز تکاهلی . 8

را بیاى  ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آى اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظپاتَلَصی  .9

 کٌذ

 را بیاى کٌذ اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظراّْای تشخیص  .11

 را بیاى کٌذ اًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظاپیذهیَلَصی  .11

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، ع  ، 
 اًیویشي،

 Powerًرم افزار 

point 

121 

ٍ پبسخ در  پرسش
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

حیطاِ  .را بیاى کٌذاًتزٍبیَط ٍرهیکَالریظ راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 12

 عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2

11  

کزم ّای  آشٌایی با

کاپیالریا ّپاتیکاا ٍ  

ٍ  فیلیپیٌٌغااایظ

 دیکتیَفیوا رًالِ

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

کاپیالریااا ّپاتیکااا ٍ  هشخصااات ٍ ٍیضگاای ّااای هزفَلَصیااک     .1

 را بیاى کٌذ. فیلیپیٌٌغیظ

 را بیاى کٌذیالریا ّپاتیکا ٍ فیلیپیٌٌغیظ کاپعیز تکاهلی . 2

ٍ  کاپیالریا ّپاتیکا ٍ فیلیپیٌٌغیظ پاتَلَصی  .3 عالئان   را باِ تفکیاک 

 را بیاى کٌذْا بیواری ًاشی اس آً

 را بیاى کٌذکاپیالریا ّپاتیکا ٍ فیلیپیٌٌغیظ راّْای تشخیص  .4

 را بیاى کٌذکاپیالریا ّپاتیکا ٍ فیلیپیٌٌغیظ اپیذهیَلَصی  .5

 .را بیاى کٌذ کاپیالریاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 6

 را بیاى کٌذ. دیکتیَفیوا رًالِ. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک 7

 را بیاى کٌذدیکتیَفیوا رًالِ عیز تکاهلی . 8

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آىدیکتیَفیوا رًالِ پاتَلَصی  .11

 را بیاى کٌذ دیکتیَفیوا رًالِراّْای تشخیص  .11

 بیاى کٌذدر ایزاى ٍ جْاى را دیکتیَفیوا رًالِ اپیذهیَلَصی  .12

 .را بیاى کٌذدیکتیَفیوا رًالِ راّْای کٌتزل ٍ درهاى . 13

 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2
 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، ع  ، 
 اًیویشي،

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

12  

کزم ّای  آشٌایی با

قالبااذار اًغاااًی ٍ  

حیاااااَاًی ٍ الرٍ 

 َعتیهْاجز پ

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیاک کازم ّاای قالباذار اًغااًی ٍ        .1

 حیَاًی را بیاى کٌذ.

 را بیاى کٌذکزم ّای قالبذار عیز تکاهلی . 2

را بِ تفکیاک   ٍ الرٍ هْاجز پَعتیکزم ّای قالبذار اًغاًی پاتَلَصی  .3

 .ذرا بیاى کٌْا عالئن بیواری ًاشی اس آً ٍ

 را بیاى کٌذکزم ّای قالبذار اًغاًی ٍ حیَاًی راّْای تشخیص  .4

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افزار 

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 
 اًتْبی کالس

 آزمًن پایاوی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 را بیاى کٌذکزم ّای قالبذار اًغاًی ٍ حیَاًی اپیذهیَلَصی  .5

 اًغاًی ٍ الرٍ هْاجز پَعتی کزم ّای قالبذارراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 6

 .را بیاى کٌذ

 حیطِ عاطفی:

 ت گَػ دّذبِ درط تَجِ داشتِ ٍ با دق ظیدر ٌّگام تذر .1

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2

13  

کزهْای آشٌایی با 

اعتزًٍضیلَئیذط 

اعتزکَرالیظ ٍ 

 تزیکَاعتزًٍضیلَط

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

 را بیاى کٌذ اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظٍیضگیْای هَرفَلَصیک  .1

را  اعتزًٍضیلَئیذط اعاتزکَرالیظ ٍ اًاَاع سًاذگی آى   عیز تکاهلی  .2

 بیاى کٌذ

لَئیذط . تفاااٍت باایي الرٍ رابتیااذیفزم ٍ فیالریفاازم در اعااتزًضی  3

 اعتزکَرالیظ ٍ کزم ّای قالبذار را بیاى کٌذ.

 ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آى اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظپاتَلَصی . 4

 را بیاى کٌذ

 را بیاى کٌذ اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظراّْای تشخیص  .5

را در ایازاى ٍ جْااى ٍ    اعتزًٍضیلَئیذط اعتزکَرالیظیَلَصی اپیذه. 6

 را بیاى کٌذتی آى بْذاشاّویت 

 .را بیاى کٌذ اعتزًٍضیلَئیذیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى  . 7

 را بیاى کٌذ تزیکَاعتزًٍضیلَطٍیضگیْای هَرفَلَصیک . 8

 را بیاى کٌذ تزیکَاعتزًٍضیلَطعیز تکاهلی  .9

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آى تزیکَاعتزًٍضیلَطپاتَلَصی . 11

 را بیاى کٌذ زیکَاعتزًٍضیلَطتراّْای تشخیص  .11

اّویات  را در ایازاى ٍ جْااى ٍ   تزیکَاعاتزًٍضیلَط  یَلَصی اپیاذه . 12

 را بیاى کٌذبْذاشتی آى 

 .را بیاى کٌذ زیکَاعتزًٍضیلیذیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى ت . 13

 حیطِ عاطفی:

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

 حث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذدر هبا با اشتیاق .2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، جزٍُ، 

 هقبلِ
 Powerًرم افزار 

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 -اًتْبی کالس
 ارائِ کالسی،

تکًیىی یا 

 تشخیصی

14  
تزیشاٌال  آشٌایی با 

زالیظ ٍ اعااااااپی

دراکًَکَلاااااَط 

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

 را بیاى کٌذ. تزیشٌال اعپیزالیظ. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک 1

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 را بیاى کٌذتزیشٌال اعپیزالیظ عیز تکاهلی . 2 هذیٌٌغیظ

 را بیاى کٌذ ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آىتزیشٌال اعپیزالیظ پاتَلَصی  .3

 را بیاى کٌذعپیزالیظ تزیشٌال اراّْای تشخیص  .4

اّویات  یَلَصی تزیشاٌال اعاپیزالیظ را در ایازاى ٍ جْااى ٍ     اپیذه .5

 را بیاى کٌذبْذاشتی آى 

 .را بیاى کٌذ تزیشیيراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 6 

. هشخصات ٍ ٍیضگی ّای هزفَلَصیک دراکًَکَلاَط هذیٌٌغایظ را   7

 بیاى کٌذ.

 ى کٌذرا بیا دراکًَکَلَط هذیٌٌغیظعیز تکاهلی . 8

را  ٍ عالئن بیوااری ًاشای اس آى   دراکًَکَلَط هذیٌٌغیظپاتَلَصی  .9

 بیاى کٌذ

 را بیاى کٌذ دراکًَکَلَط هذیٌٌغیظراّْای تشخیص  .11

اّویت یَلَصی دراکًَکَلَط هذیٌٌغیظ را در ایزاى ٍ جْاى ٍ اپیذه .11

 را بیاى کٌذبْذاشتی آى 

 .ا بیاى کٌذر دراکًَکَلیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى . 12 

 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذ با اشتیاق .2

 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

کتبة، جزٍُ، 
 هقبلِ
 Powerًرم افزار 

point 

 آیٌذُ

15  

آشٌایی با 

ًواتَدّای فیلزی 

)ٍٍشزیا باًکزٍفتی، 

بزٍگیا هاالیی ٍ 

 (تیوَری

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

 بیاى کٌذ.را  ٍٍشزیا باًکزٍفتیٍیضگیْای هَرفَلَصیک  .1

 را بیاى کٌذ فتیٍٍشزیا باًکزٍعیز تکاهلی . 2

 را بیاى کٌذ ٍٍشزیا باًکزٍفتیبیواریشایی ٍ عالئن بالیٌی ًاشی اس  . 3

 را بیاى کٌذ ٍٍشزیا باًکزٍفتیراّْای تشخیص  .4

ا بیاى ٍ اّویت آى در ایزاى ٍ جْاى ر ٍٍشزیا باًکزٍفتیاپیذهیَلَصی . 5

 کٌذ

 .را بیاى کٌذ ٍٍشزیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى  .6

 .را بیاى کٌذ بزٍگیا هاالیی ٍ تیوَریای هَرفَلَصیک ٍیضگیْ. 7 

 را بیاى کٌذ بزٍگیا هاالیی ٍ تیوَریعیز تکاهلی  .8

ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آًازا بیااى    بزٍگیا هاالیی ٍ تیوَریپاتَلَصی  .9

 کٌذ

 را بیاى کٌذ بزٍگیا هاالیی ٍ تیوَری راّْای تشخیص ت .11

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
کتبة، فیلن 

آهَ شی، ع  ، 
 اًیویشي،

 Powerًرم افزار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

در ایازاى ٍ جْااى ٍ اّویات     تیواَری  بزٍگیا هاالیی ٍاپیذهیَلَصی  .11

 .بیاى کٌذ بْذاشتی آى را

 فیلزیاسیظ حاصل اس بزٍگیا هاالیی ٍ تیوَریراّْای کٌتزل ٍ درهاى  .12

 را بیاى کٌذ

 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2
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ًواتَدّاای  آشٌایی 

فیلزی )اًٍکَعازکا  

لَط ٍ لَآلَآ ٍ ٍٍلَ

 (هاًغًَالّا

 داًشجَ بتَاًذ

 حیطِ شٌاختی:

 بیاى کٌذ.لَط را ٍاًٍکَعزکا ٍلٍَیضگیْای هَرفَلَصیک  .1

 را بیاى کٌذاًٍکَعزکا ٍلٍَلَط عیز تکاهلی . 2

 را بیاى کٌذاًٍکَعزکا ٍلٍَلَط بیواریشایی ٍ عالئن بالیٌی ًاشی اس  . 3

 بیاى کٌذ را اًٍکَعزکا ٍلٍَلَطراّْای تشخیص  .4

اًٍکَعاازکا ٍلٍَلااَط در ایاازاى ٍ جْاااى ٍ اّویاات اپیااذهیَلَصی . 5

 .بیاى کٌذ بْذاشتی آى را

 .را بیاى کٌذ اًٍکَعزکیاسیظراّْای کٌتزل ٍ درهاى  .6

 .را بیاى کٌذ لَآلَآٍیضگیْای هَرفَلَصیک . 7 

 را بیاى کٌذ لَآلَآعیز تکاهلی  .8

 ی اس آًزا بیاى کٌذٍ عالئن بیواری ًاش لَآلَآپاتَلَصی  .9

 را بیاى کٌذ لَآلَآراّْای تشخیص  .11

بیااى   در ایزاى ٍ جْاى ٍ اّویت بْذاشاتی آى را لَآلَآ اپیذهیَلَصی  .11

 .کٌذ

 را بیاى کٌذ لَآلَآفیلزیاسیظ حاصل اس راّْای کٌتزل ٍ درهاى  .12

هاًغااًَالّا )اٍساردی، اعتزپتَعاازکا ٍ ٍیضگیْااای هَرفَلَصیااک . 13

 .ا بیاى کٌذر پزعتٌظ(

 را بیاى کٌذ هاًغًَالعیز تکاهلی  .14

 را بیاى کٌذْا ٍ عالئن بیواری ًاشی اس آً هاًغًَالّاپاتَلَصی  .15

 را بیاى کٌذ هاًغًَالّاراّْای تشخیص  .16

 هاًغًَال در ایزاى ٍ جْااى ٍ اّویات بْذاشاتی آى را   اپیذهیَلَصی  .17

 .بیاى کٌذ

 را بیاى کٌذ سیظ حاصل اس هاًغًَالّافیلزیاراّْای کٌتزل ٍ درهاى  .18

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسش
 بحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت برد
 هبژیک

 ٍیذئَ پرٍژکتَر
 ِ،کتبة، هقبل

 Powerًرم افزار 

point 
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پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

ارائِ کالسی، پرٍژُ 
 درسی

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 حیطِ عاطفی:

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

 در هباحث هطزح شذُ هشارکت داشتِ باشذبا اشتیاق . 2
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جوع بٌذی کلی 

هطالب ٍ رفع 

هشکل ٍ پاعخ بِ 

 عَاالت

 داًشجَ بتَاًذ 
 هغائل هختلف ارائِ شذُ در طَل تزم را حل ًوایذ. .1

 رک کزدُ باشذ.ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را بِ خَبی د. 2

 با اًگیشُ ٍ اشتیاق در اهتحاى پایاى تزم شزکت کٌذ.. 3

شٌاختی 
 عاطفی

 121 ---- حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ  

 شذُ
 آزمًن پایاوی
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