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تعریف سالهت ٍ 

ثیوبری، طجقِ 

 ّب ثٌذی ثیوبری

 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 .سالهت را تعریف کٌذ 
 .فبکتَرّبی هَثر ثر سالهت را ثیبى کٌذ 
 ی را تعریف کٌذ.ثیوبر 
 .طجقِ ثٌذی ثیوبری ّب را ثیبى کٌذ 
 

 حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 کهبشی

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

آهبدگی  -کالس

ثرای جلسِ 

 آیٌذُ

آزهَى ّبی 

 آغبزیي

                                                 

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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

2  
آضٌبیی ثب کلیبت 

هیکرٍارگبًیسن 

  ّبی ثیوبری زا

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 .تعریف پرٍکبریَت ٍ یَکبریَت را ثذاًذ 
 ًیسن ّبی ثیوبری زا را ثذاًذ.طجقِ ثٌذی هیکرٍارگب 
 .ثیَلَشی عَاهل عفًَی را ثیبى کٌذ 
  ًقص کلی هیکرٍارگبًیسن ّب در ایجبد ثیوبری را ثیبى

 کٌذ.
 

 حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 .پیگیری کٌذ

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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آضٌبیی ثب هکبًیسن 

ّبی پبتَشًسیتِ 

ارگبًیسن ّب ٍ 

ًقص ایوٌی در 

 ثراثر آًْب

 

 ثتَاًذ داًطجَ
 حیطِ ضٌبختی:

 .ارگبًیسن ثیوبری زا را تعریف کٌذ 

 .ارگبًیسن ّبی فرصت طلت را تعریف کٌذ 

 .هکبًیسن ّبی پبتَشًسیتِ ارگبًیسن ّب را ثیبى کٌذ 
 

 حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

 الس هسبئل را داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل ک
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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4  

تذاثیر آضٌبیی ثب 

دفبعی ثذى در 

 هقبثل عفًَت

 

 ذداًطجَ ثتَاً
 حیطِ ضٌبختی:

 .ایوٌی ثذى را تعریف کٌذ 
 .اًَاع ایوٌی راتی ٍ اکتسبثی را ثیبى کٌذ 
 .ًقص ایوٌی راتی در کٌترل عفًَت را ثیبى کٌذ 
 .ًقص ایوٌی اکتسبثی در کٌترل عفًَت را ثیبى کٌذ 
  هکبًیسن ّبی فرار هیکرٍارگبًیسن ّب از ایوٌی ثذى را

 ضرح دّذ.
 

 حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -سکال

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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علن  آضٌبیی ثب

 ثبکتری ضٌبسی

 )کلیبت(

 حیطِ ضٌبختی:
 .هعیبرّبی طجقِ ثٌذی ثبکتری ّب تَضیح دّذ 

 ّب را رکر کٌذ یثبکتر یسلَل َارُیسبختبر د. 
 را ضرح دّذ یسلَل َارُیعولکرد د. 
  تفبٍت دیَاُ سلَلی در ثیي ثبکتری ّبی گرم هٌفی ٍ گرم

 َضیح دّذهثجت را ت
 

 حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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آضٌبیی ثب ثبکتری 

ّبی ثیوبریسا در 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 

 

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 یٌیتکَ
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ًقص کَکسی ّبی گرم هثجت چرکسا در ثیوبری را ثیبى   0 اًسبى
 کٌذ.

 .پٌَهًَی ثبکتریبیی را تعریف کٌذ 
  را ًبم ثجرد.هْوتریي ثبکتری ّبی عبهل پٌَهًَی 
  سیر ثبلیٌی ثبکتری ّبی رٍدُ ای ٍ عبهل اسْبل را ضرح

 .دّذ
 

 حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 ٍیذئَ پرٍشکتَر رٍّیگ ثحث
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

ارائِ -کالس

 کالسی
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آضٌبیی ثب ثبکتری 

ّبی ثیوبریسا در 

 2اًسبى 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 .ثبکتری ّبی عبهل عفًَت ادراری را ًبم ثجرد 
 ّ بی تٌبسلی را ًبم ثجرد.ثبکتری ّبی عبهل عفًَت 
 .ثیوبری سل ٍ سیر ثبلیٌی آى را ثیبى کٌذ 
 

 حیطِ عبطفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ایت ثردٍ
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

ی یب ٌیتکَ

 تطخیصی
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آضٌبیی ثب علن 

  ٍیرٍس ضٌبسی

 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 .ٍیرٍس را تعریف کٌذ 
 .سبختوبى ٍ اجسای ٍیرٍس را ًبم ثجرد 
 ّب ثب ثبکتری ّب را ثذاًذ. تفبٍت ٍیرٍس 

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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 .تکثیر ٍ ثیَلَشی ٍیرٍس ّب را ضرح دّذ 
 .هعیبرّبی طجقِ ثٌذی ٍیرٍس ّب را تَضیح دّذ 

 .خبًَادُ ّبی ٍیرٍسی را ًبم ثجرد 

 
 حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

 الس هسبئل را داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل ک
 پیگیری کٌذ.

 Power point عبطفی

9  
آضٌبیی ثب ٍیرٍس 

 0ّبی ثیوبریسا 

 داًطجَ ثتَاًذ
 ی:حیطِ ضٌبخت

  ٍیرٍس ّبی عبهل پٌَهًَی را ًبم ثردُ ٍ سیر ثیوبری آًْب
 را ضرح دّذ.

  ٍیرٍس ّبی عبهل اسْبل را ًبم ثردُ ٍ سیر ثیوبری آًْب
 را ضرح دّذ.

 .ثیوبری ّبی ضبیع ٍیرٍسی را ثطٌبسذ 

 
 حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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آضٌبیی ثب ٍیرٍس 

 2یسا ّبی ثیوبر

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 .ّپبتیت ٍیرٍسی را تعریف کٌذ 
  .ٍیرٍس ّبی عبهل ّپبتیت ٍیرٍسی را ًبم ثجرد 

 .سیر ثبلیٌی ّپبتیت ٍیرٍسی را ثیبى کٌذ 

 .راّْبی گسترش ّپبتیت ٍیرٍسی را ثیبى کٌذ 

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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 ُّبی پیطگیری از ّپبتیت ٍیرٍسی را ضرح دّذ. را 

 .ثیوبری ایذز را ضرح دّذ 
  
 

 ِ عبطفی:حیط
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

99  

 قبرچآضٌبیی ثب علن 

  ضٌبسی

 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 را تعریف کٌذ.ّبی ثیوبری زا ٍ غیر ثیوبریسا  قبرچ 
  را ًبم ثجرد.ّبی ثیوبری زا  قبرچسبختوبى ٍ اجسای 
  ّب ثب ثبکتری ّب ٍ ٍیرٍس ّب را ثذاًذ قبرچتفبٍت. 
  ّب را ضرح دّذ. قبرچثیَلَشی 
  ّب را تَضیح دّذ. قبرچهعیبرّبی طجقِ ثٌذی 

 .راّْبی گسترش قبرچ ّب را ثیبى کٌذ 

 
 حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

تی، ضٌبخ

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

92  
 قبرچآضٌبیی ثب 

 0ّبی ثیوبریسا 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

  کٌذ.عفًَت ّبی قبرچی پَستی را ثیبى 
 .عفًَت ّبی قبرچی زیرپَستی را ثیبى کٌذ 
 .عفًَت ّبی قبرچی اًذهیک را ثیبى کٌذ 

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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 حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 Power point عبطفی

93  
 قبرچآضٌبیی ثب 

 2ّبی ثیوبریسا 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 .کبًذیذیبزیس را ضرح دّذ 

 .هبیستَهبی قبرچی را ثیبى کٌذ 

 ر قبرچ ّبی کپکی ثیوبریسا را ًبم ثجرد.سبی 

 .ًحَُ پیطگیری ٍ کٌترل عفًَت ّبی قبرچی را ثیبى کٌذ 

 .سبیر ثیوبری ّبی ضبیع قبرچی را ثطٌبسذ 

 
 حیطِ عبطفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

 داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را 
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

94  

 اًگلآضٌبیی ثب علن 

  ضٌبسی

 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 را تعریف کٌذ.بری زا ٍ غیر ثیوبریسا ّبی ثیو اًگل 
  را ًبم ثجرد.ّبی ثیوبری زا  اًگلسبختوبى ٍ اجسای 
  را ضرح دّذ. اًگل ّبثیَلَشی 
  ّب را ًبم دّذ.اًگل طجقِ ثٌذی 

  ّب را ثیبى کٌذ.اًگل سیکل زًذگی 

 
 حیطِ عبطفی:

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 ثبضذ هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

95  
 اًگلآضٌبیی ثب 

 0ثیوبریسا  ّبی

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 عفًَت ّبی تک یبختِ ای رٍدُ را ًبم ثجرد.
 .چرخِ زًذگی ٍ ثیوبریسایی شیبردیب را تَضیح دّذ 
 .چرخِ زًذگی ٍ ثیوبریسایی آهیت ّب را تَضیح دّذ 
 چرخِ زًذگی ٍ ثیوبریسایی لیطوبًیب را تَضیح دّذ. 

 
 حیطِ عبطفی:

 درس گَش کٌذ. ثِ سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

96  
 اًگلآضٌبیی ثب 

 2ّبی ثیوبریسا 

 داًطجَ ثتَاًذ
 حیطِ ضٌبختی:

 .ثیوبری هبالریب را ضرح دّذ 

 .عفًَت ّبی کرهی رٍدُ ای را ثیبى کٌذ 

 .عفًَت ّبی کرهی ثبفت ٍ خَى را ثیبى کٌذ 

 .ثیوبری ّبی ضبیع اًگلی را ثطٌبسذ 
 

 حیطِ عبطفی:
 درس گَش کٌذ. ثِ سیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را
 پیگیری کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 عبطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، پرسص ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

ی یب ٌیتکَ

 تطخیصی
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97  

 جوع ثٌذی هطبلت 
 داًطجَ ثتَاًذ 

 .هطبلت هختلف ارائِ ضذُ در طَل ترم را ضرح دّذ 
  ُّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک کرد

 ثبضذ.
 کٌذ. ترم ضرکت ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى 

-ضٌبختی
 سخٌراًی، عبطفی

 پبسخ، پرسص ٍ

، گرٍّی ثحث
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة،جسٍُ 

 آهَزضی،
ًرم افسار 

Power point 

021 
پرسص ٍ پبسخ، 
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 آزهَى پبیبًی

 

 نحوه ارزشيابي:
 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبسجِ هی% ثبقی01% کل ًورُ ثب استفبدُ از کَئیس ٍ 21ارزضیبثی ثِ صَرت کتجی کِ 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل ًور01ُ   آزهَى پبیبى ترم

 ًورُ% کل 21  کَئیس ٍ تکبلیف درسی
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