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آؼىبیی ثب آزمبیؽگبٌ 

میىرية ؼىبظی، وىبت 

 ایمىی 

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

  را اثسارَبي مًرد اظتفبدٌ در آزمبیؽگبٌ میىرية ؼىبظی
 وبم ثجرد.

   را ثیبن اصًل ایمىی در آزمبیؽگبٌ میىرية ؼىبظی
 وىذ.

 : رياوی حروتی حیغٍ
 .وحًٌ اظتفبدٌ از يظبیل آزمبیؽگبَی را اوجبم دَذ 

ؼىبختی، 
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 
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در اوتُبي 

آمبدگی  -والض

ثراي جلعٍ 

 آیىذٌ

آزمًن َبي 

 آغبزیه

                                                 

 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 پبیبدانطجویبن( مرحله تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگیهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 .ثب دظتگبٌ َبي آزمبیؽگبٌ ثتًاوذ وبر وىذ 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

  داوؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را
 پیگیري وىذ.

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوًاع آؼىبیی ثب 

تؽریح ، ، میىريظىًح

 ريغ وبر ي ثررظی الم

 َبي آمبدٌ

 ثتًاوذ داوؽجً
 حیغٍ ؼىبختی:

 وىذ. تؼریف ي تؽریح میىريظىًح وًري را 

   ػلت وبرثرد میىريظىًح در آزمبیؽگبٌ میىرية
 را ؼرح دَذ. ؼىبظی

  را ثیبن وىذ. میىريظىًحاصًل وبر ي وگُذاري 
 را ثیبن وىذ. وبرثرد میىريظىًح زمیىٍ تبریه 

 
 :حیغٍ رياوی حروتی

 .ثب میىريظىًح وًري وبر وىذ 
 ُذاري از میىريظىًح وًري را اوجبم دَذ.اصًل وگ 

  ثررظی وىذ.میىريظىًح وًري المُبي آمبدٌ را ثب 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ

ؼىبختی، 
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 اوی،ظخىر

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 
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در اوتُبي 

ارائٍ  -والض

 گسارغ وبر

 یىیتىً
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تُیٍ گعترغ،  آؼىبیی ثب

 ريغ َبي روگ آمیسي ي

، سيیاظبض روگ آم

مؽبَذٌ اؼىبل مختلف 

 داوؽجً ثتًاوذ
 ؼىبختی: حیغٍ

  را ؼرح دَذ.اظبض روگ آمیسي در ثبوتري َب 

 را ثیبن  گعترغ در آزمبیؽگبٌ اصًل تُیٍ ي آمبدٌ ظبزي

ؼىبختی، 
رياوی 

، حروتی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
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در اوتُبي 

 Quiz -والض

در جلعٍ آیىذٌ، 

 یىیتىً
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 وىذ. ثبوتري َب

  را ثیبن وىذ. آلجرتروگ آمیسي گرم ي روگ آمیسي 

  را ثیبن  روگ آمیسي گرم ثراي ومًوٍ َبي ثبلیىیاَمیت
 وىذ.

 .اؼىبل مختلف ثبوتري َب را ثیبن وىذ 
 

 :حیغٍ رياوی حروتی

 .گعترغ میىريثی تُیٍ وىذ 

 را اوجبم دَذ. روگ آمیسي گرم 

 میىريظىًپی را از وظر  الم َبي روگ آمیسي گرم
 ثررظی وىذ.

 .اؼىبل مختلف ثبوتري َب را ثجیىذ 
 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًوالض معبئل را  ثب تمروس حًاض در عًل داوؽج
 وىذ. يریگیپ

 Powerورم افسار 

point 

 ارائٍ گسارغ وبر
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آؼىبیی ثب اصًل 

ن )فًر ، اظتریلیساظیً

 اتًوالي (

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 را ثیبن وىذ. اظبض اظتریلیساظیًن در ثبوتري َب 

  را درن وردٌ ثبؼذ. ضذػفًویاصًل 
 را ثذاوذ. وحًٌ وبر ي اظتفبدٌ از اتًوالي ي فًر 

 َی را درن وردٌ مذیریت پعمبوذَبي ػفًوی آزمبیؽگب
 ي اصًل آن را ؼرح دَذ.

 حیغٍ رياوی حروتی:
 وبر وىذ.اتًوالي  ثب 

 وبر وىذ. فًر ثب 

ؼىبختی، 
رياوی 

حروتی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه
 پريشوتًر يیذئً

 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 
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در اوتُبي 

ارائٍ  -والض

 گسارغ وبر

 یىیتىً
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 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ
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اؼىبیی ثب اوًاع محیظ 

، وحًٌ ومًوٍ َبي وؽت

 ثرداري ي اوًاع آن

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 را تؼریف وىذ. محیظ َبي وؽت میىريثی 

  بن وىذ.را ثیمحیظ َبي اوتخبثی ي افترالی 

 را ؼرح دَذ. تفبيت ثیه محیظ َبي مبیغ ي جبمذ 

  ؼرح دَذ.محیظ َبي وؽت را وىترل ویفی 

  وحًٌ ظبخت ي اظتریل ظبزي محیظ َبي وؽت
 را ثیبن وىذ. میىريثی

 را ؼرح دَذ. وحًٌ رخیرٌ ظبزي محیظ َبي وؽت 
 :رياوی حروتیحیغٍ 

 .محیظ وؽت میىريثی ثعبزد 
 ػ وىذ.محیظ ظبختٍ ؼذٌ را در پلیت پخ 
 .پلیت َب را جُت وىترل ویفی در اوىًثبتًر لرار دَذ 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ

، ؼىبختی
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 یهمبش

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021
در اوتُبي 

 -والض

ارائٍ والظی، 

 ارائٍ گسارغ وبر

 یىیتىً
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ريغ وؽت ثبوتري َب 

در محیظ َبي مبیغ ي 

جبمذ ي ایسيالظیًن 

 مخلًط

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 ؽگبٌعریمٍ صحیح اوتمبل ومًوٍ َبي میىريثی ثٍ آزمبی 
 را ثیبن وىذ.

 ىبختی،ؼ
 ،ػبعفی
رياوی 

 حروتی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
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در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 .اصًل وؽت میىريثی را ثیبن وىذ 

  اوًاع ريغ َبي وؽت ثبوتري َب ثر ريي محیظ َبي
 جبمذ را ثیبن وىذ.

  مبیغ را ريغ َبي وؽت ثبوتري َب ثر ريي محیظ َبي
 ثیبن وىذ.

  را ثیبن وىذ. ایسيالظیًن مخلًطريغ 

 

 :رياوی حروتیحیغٍ 
 ًن آن را را ريغ صحیح اظتفبدٌ از لًح ي اظتریلیساظی

 اوجبم دَذ.

  .ثر ريي پلیت َبي ريتیه وؽت خغی اوجبم دَذ 

  .ثر ريي پلیت َبي ريتیه وؽت پًر پلیت اوجبم دَذ 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ

 Powerورم افسار 

point 

7  

تؽخیص آزمبیؽگبَی 

اظتبفیلًوًن َب + آوتی 

 ثیًگرام

 داوؽجً ثتًاوذ
 ؼىبختی: حیغٍ

  در  را ايرئًضن ًاظتبفیلًوخصًصیبت وؽت
مبویتًل ي آگبر  DNase آگبر، وًترویت ايھمحیظ

 .ثیبن وىذظبلت آگبر 

  ن ًاظتبفیلًوز در تؽخیص آزمبیػ وبتبالاَمیت
 ايرئًض را درن وىذ.

  را در تؽخیص آزمبیػ وًآگًالز ريي الم اَمیت
 ايرئًض درن وىذ.ن ًاظتبفیلًو

  را در تؽخیص اي ٍ گًالز لًلآزمبیػ وًآاَمیت

، ؼىبختی
 ،ػبعفی
رياوی 

 حروتی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 ايرئًض درن وىذ.ن ًاظتبفیلًو
 اپیذرمیذیط ي  نًاظتبفیلًو خصًصیبت وؽت

 را ثؽىبظذ. ظبپريفتیىًض

  نًظتبفیلًوز را در تؽخیص اآزمبیػ وبتبالاَمیت 
 درن وىذ. اپیذرمیذیط ي ظبپريفتیىًض

  حعبظیت ثٍ دیعه وئًثیًظیه را آزمبیػ اَمیت
 درن وىذ.

 
 روتی:حیغٍ رياوی ح

 وًترویت ايھمحیظ ايرئًض را ثر ريين ًاظتبفیلًو 
 وؽت دَذ.مبویتًل ظبلت آگبر ي آگبر  DNase آگبر،

 ايرئًض را اوجبم ن ًاظتبفیلًو ز ثرايآزمبیػ وبتبال
 دَذ. 

 ن ًاظتبفیلًو ثراي را آزمبیػ وًآگًالز ريي الم
 ايرئًض را اوجبم دَذ. 

 ايرئًض ن ًًواظتبفیل را ثراياي ٍ آزمبیػ وًآگًالز لًل
 را اوجبم دَذ. 

 .آزمبیؽبت جلعٍ لجل را تفعیر ي لرائت وىذ 
  آزمبیػ حعبظیت ثٍ دیعه وئًثیًظیه را ثراي

 اپیذرمیذیط ي ظبپريفتیىًض اوجبم دَذ. نًظتبفیلًوا
 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًروس حًاض در عًل والض معبئل را ثب تم داوؽج
 وىذ. يریگیپ
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تؽخیص آزمبیؽگبَی 

تًوًن ي اظترپ

 داوؽجً ثتًاوذ
 آگبر ايھن در محیظًاظترپتًو خصًصیبت وؽت 

ؼىبختی، 
رياوی 

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 يایت ثرد
 مبشیه
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در اوتُبي 

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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 خًوذار را ثؽىبظذ. پىًمًوًن

  ز را در تؽخیص اظترپتًوًوًض آزمبیػ وبتبالاَمیت
 درن وىذ.

  دیعه  ٍث اظترپتًوًوًض حعبظیتچگًوگی
در محیظ آگبر را  STX، پىی ظیلیه، ثبظیتراظیه

 ثذاوذ. خًوذار 
  آزمبیػاَمیت CAMP درن وىذ. را 

  اَمیت َمًلیس αيβ  .را درن ي تفعیر وىذ 

 را  آگبر ايھدر محیظپىًمًوًن   خصًصیبت وؽت
 ثؽىبظذ.

 در محیظ آگبر خًوذار را  اپتًچیهدیعه  ٍحعبظیت ث 
 تفعیر وىذ.

  ز را در تؽخیص پىًمًوًن  درن آزمبیػ وبتبالاَمیت
 وىذ.

 .اَمیت روگ آمیسي وپعًل در پىًمًوًن را ثیبن وىذ 

 َمیت َمًلیس ا αيβ   را در تؽخیص پىًمًوًن  درن
 وىذ.

 را  آگبر ايھدر محیظاوتريوًن  خصًصیبت وؽت
 ثؽىبظذ.

  مًلیس را در تؽخیص اوتريوًن ثیبن وىذ.ھاَمیت 

  اَمیت آزمبیػ ثبیل اظىًلیه را در تؽخیص اوتريوًن
 ثیبن وىذ.

  اَمیت آزمبیػPYR  را در تؽخیص اوتريوًن ثیبن
 وىذ.

  ثبلیىی مىبظت در تؽخیص اوتريوًن ثیبن ومًوٍ َبي
 وىذ.

 
 حیغٍ رياوی حروتی:

حروتی، 
 ػبعفی

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر
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 .اظترپتًوًن را در محیظ ثالد آگبر وؽت دَذ 
 .دیعه َبي مىبظت را ثر ريي محیظ َب لرار دَذ 

 آگبر َبي ن در محیظًاظترپتًو خصًصیبت وؽت 
 خًوذار را مؽبَذٌ وىذ.

 مًلیس ھ αيβ  .را مؽبَذٌ ي تفعیر وىذ 
 َبي مرثًعٍ را مؽبَذٌ ي تفعیر  حعبظیت ثٍ دیعه

 وىذ.
 .الم میىريظىًپی پىًمًوًن را مؽبَذٌ وىذ 

 .الم میىريظىًپی آمبدٌ وپعًل را مؽبَذٌ وىذ 

 .الم میىريظىًپی اوتريوًن را مؽبَذٌ وىذ 

 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًروس حًاض در عًل والض معبئل را ثب تم داوؽج
 وىذ. يریگیپ
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تؽخیص آزمبیؽگبَی 

وًوعی َبي گرم مىفی 

)وبیعریب( + ترپًومب 

 پبلیذيم

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 را ثؽىبظذ. وبیعریبَب خصًصیبت وؽت 

  وبیعریبَبرا در تؽخیص  َبي ظريلًشيآزمبیػ اَمیت 
 درن وىذ.

 را ثؽىبظذ. ترپًومب پبلیذيم خصًصیبت وؽت 

  ترپًومب را در تؽخیص  َبي ظريلًشيآزمبیػ اَمیت
 درن وىذ. پبلیذيم

 
 حیغٍ رياوی حروتی: 
  الم َبي آمبدٌ جىط وبیعریب ي ترپًومب پبلیذيم را زیر

 میىريظىًح ثجیىذ.

رياوی 
، حروتی

ؼىبختی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ



 

 حیدریهتربت  وم پسشکیعل دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ
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تؽخیص آزمبیؽگبَی 

وًریىٍ ثبوتریًم َب، 

 الوتًثبظیل َب، لیعتریب

 ؽجً ثتًاوذداو
 حیغٍ ؼىبختی:

 .يیصگی َبي آزمبیؽگبَی وًریىٍ ثبوتریًم را ثذاوذ 

  گرم  آمیسي ياوىػ در روگ ي مًرفًلًشيخصًصیبت
 َب را ثذاوذ. ثبوترم ٍوًریى

 ثذاوذ. وؽت محیظ در را لیعتریبرؼذ  ايھيیصگی 

  را ثذاوذ. الوتًثبظیل َبيیصگی َبي آزمبیؽگبَی 

  ي  ریىٍ ثبوتریًموًتعت َبي ظريلًشي در تؽخیص
 لیعتریب را ثذاوذ.

 
 حیغٍ رياوی حروتی:

  ٌرا مؽبَذٌ وىذ ي  ثبوترم ٍوًریىالم روگ آمیسي ؼذ
 اؼىبل حريف چیىی را ثجیىذ.

 را ثجیىذ. الم روگ آمیسي ؼذٌ لیعتریب 
 
 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ در. 

 ؽجً ثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را داو
 پیگیري وىذ.

رياوی 
، حروتی

ؼىبختی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ
 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

آزمًن  ،یىیتىً

 یبویپب

 بی یىیتىًپرظػ ي پبظخ  021 يایت ثرد ظخىراوی،رياوی  داوؽجً ثتًاوذمبیؽگبَی تؽخیص آز  11



 

 حیدریهتربت  وم پسشکیعل دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

اوتريثبوتریبظٍ، 

 َلیىًثبوتر، ومپیلًثبوتر

  آمیسي گرم ي  مًرفًلًشي، ياوىػ در روگخصًصیبت
 اوتريثبوتریبظٍ را تًصیف وىذ.آرایػ 

 .يیصگی َبي وؽت ولی فرم َب را ثذاوذ 
  يیصگی َبي وؽت اػضبي الوتًز مىفی ي مثجت

 .تفریك دَذ ثررظی ي اوتريثبوتریبظٍ را

 گی َبي آزمبیؽگبَی َلیىًثبوتر را ثیبن وىذ.يیص 

  آزمبیػ َبي الزم ثراي ؼىبظبیی َلیىًثبوتر را ثیبن
 وىذ.

 .يیصگی َبي آزمبیؽگبَی ومپیلًثبوتر را ؼرح دَذ 

  آزمبیػ َبي الزم ثراي ؼىبظبیی ومپیلًثبوتر را ثیبن
 وىذ.

 تعت َبي ظريلًشي در تؽخیص ایه ثبوتري َب را وبم ثجرد.-
 

 وی حروتی:حیغٍ ريا
  اؼرؼیب ولی الوتًز مثجت ي یه ثبوتري گرم مىفی

الوتًز مىفی را ثر ريي محیظ َبي آزمبیؽگبَی وؽت 
 دَذ.

 َلیىًثبوتر را مؽبَذٌ ي تفعیر وىذ. الم میىريظىًپی 
 .الم میىريظىًپی ومپیلًثبوتر را مؽبَذٌ ي تفعیر وىذ 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ

، حروتی
ؼىبختی، 

 ػبعفی

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 مبشیه
 يیذئً پريشوتًر

 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 غ وبرگسار

 یصیتؽخ
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تؽخیص آزمبیؽگبَی 

 يیجریًوبظٍ، یرظیىیب
 داوؽجً ثتًاوذ

 حیغٍ ؼىبختی:
  ،ًرا ؼرح  ي یرظیىیب يیصگی َبي آزمبیؽگبَی يیجری

رياوی 
، حروتی

، ؼىبختی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ



 

 حیدریهتربت  وم پسشکیعل دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 دَذ.

  ي يیجریً،  آمیسي گرم ياوىػ در روگ يمًرفًلًشي
 را ؼرح دَذ. یرظیىیب 

 
 حیغٍ رياوی حروتی:

 ي َذف از آن را درن  آزمبیػ اوعیذاز را اوجبم دَذ
 وىذ.

  ًدر محیظرا ظًغ يیجری TCBS .وؽت دَذ 

 .الم میىريظىًپی يیجریً را ثجیىذ 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ

 

 وتبة، ممبلٍ گريَی ػبعفی

 Powerورم افسار 

point 

 گسارغ وبر

13  

تؽخیص آزمبیؽگبَی 

 ثريظال، َمًفیلًض

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

  را ؼرح دَذ. ثريظاليیصگی َبي آزمبیؽگبَی 

  را  ثريظال آمیسي گرم ياوىػ در روگ يمًرفًلًشي
 ؼرح دَذ.

  را ؼرح دَذ. َمًفیلًضيیصگی َبي آزمبیؽگبَی 

  را  َمًفیلًض آمیسي گرم ياوىػ در روگ يمًرفًلًشي
 ؼرح دَذ.

  تعت َبي ظريلًشي در تؽخیص ایه ثبوتري َب را ثیبن
 وىذ.

 
 :رياوی حروتیحیغٍ 

رياوی 
، حروتی

ؼىبختی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 یت ثرديا
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ



 

 حیدریهتربت  وم پسشکیعل دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 را ثجیىذ. ثريظال الم میىريظىًپی 

 را ثجیىذ. الم میىريظىًپی َمًفیلًض 

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ
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تؽخیص آزمبیؽگبَی 

ثبظیلًض َب، 

 ولعتریذیًم َب

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 وؽت محیظ در را اھ رؼذ ثبظیلًض ايھيیصگی 

Blood agar  وذ.ثذا 

  آمیسي گرم ي  مًرفًلًشي، ياوىػ در روگخصًصیبت
 ٍآرایػ ثبظیلًض آوتراظیط در الم آمبدٌ ؼذٌ از ضبیؼ

 را ثؽىبظذ.

  ٍرا ثذاوذ. ثبظیلًض آوتراظیطخغرات وبر ثب ومًو 

 آزمبیؽگبَی ولعتریذیًم َب را ثذاوذ. ايھيیصگی 

  آمیسي گرم ي  مًرفًلًشي، ياوىػ در روگخصًصیبت
را  ٍدر الم آمبدٌ ؼذٌ از ضبیؼًم ولعتریذیآرایػ 
 ثؽىبظذ.

 

 حیغٍ رياوی حروتی:
  ٌرا مؽبَذٌ ي ثررظی  ثبظیلًضالم روگ آمیسي ؼذ

 وىذ.
  الم روگ آمیسي ؼذٌ ولعتریذیًم را مؽبَذٌ ي ثررظی

 وىذ.
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

رياوی 
، حروتی

ؼىبختی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ



 

 حیدریهتربت  وم پسشکیعل دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را ث داوؽج
 وىذ. يریگیپ
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تؽخیص آزمبیؽگبَی 

مبیىًثبوتریًم َب، 

 اوتیىًمیعت َب

 داوؽجً ثتًاوذ
 حیغٍ ؼىبختی:

 .يیصگی َبي آزمبیؽگبَی مبیىًثبوتریًم را ؼرح دَذ 

  آزمبیػ َبي الزم ثراي ؼىبظبیی مبیىًثبوتریًم را را
 ؼرح دَذ.

  را ؼرح دَذ. اوتیىًمیعت َبيیصگی َبي آزمبیؽگبَی 

  را  را اوتیىًمیعت َبآزمبیػ َبي الزم ثراي ؼىبظبیی
 ؼرح دَذ

 
 رياوی حروتی:حیغٍ 

  ٌتفعیر ي الم میىريظىًپی مبیىًثبوتریًم را مؽبَذ
 وىذ.

  تفعیر ي را مؽبَذٌ  اوتیىًمیعت َبالم میىريظىًپی
 وىذ.

 
 حیغٍ ػبعفی:

 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًمعبئل را  ثب تمروس حًاض در عًل والض داوؽج
 وىذ. يریگیپ

رياوی 
 حروتی،

ؼىبختی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ
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تؽخیص آزمبیؽگبَی 

 يیريض َب

 داوؽجً ثتًاوذ
 یغٍ ؼىبختی:ح
 یآوت یبثیرد هیظريلًش يَب ثب ريغ یثٍ عًر اجمبل 

 آؼىب ؼًد. یثبلیى يَب در ومًوٍ َب ريضیي يَب يثبد

 شن  یآوت یبثیرد هیظريلًش يثب ريؼُب یثٍ عًر اجمبل

رياوی 
 تی،حرو

ؼىبختی، 
 ػبعفی

 ظخىراوی،

 پرظػ ي

 ثحث پبظخ،

 گريَی

 يایت ثرد
 مبشیه

 يیذئً پريشوتًر
 وتبة، ممبلٍ

 Powerورم افسار 

پرظػ ي پبظخ  021

در اوتُبي 

ارائٍ  والض،

 گسارغ وبر

 بی یىیتىً

 یصیتؽخ



 

 حیدریهتربت  وم پسشکیعل دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

آؼىب  یثبلیى يَب در ومًوٍ َب ريضیي یاختصبص يَب
 ؼًد.

 يثرا یمًلىًل يثیًلًش يثب ريؼُب یثٍ عًر اجمبل 
 آؼىب ؼًد. یثبلیى يَب در ومًوٍ َب ريضیي شوًم یبثیرد

 
 رياوی حروتی:حیغٍ 

 ترمًظبیىلر وبر وىذ. ثب دظتگبٌ االیسا ي-
 

 حیغٍ ػبعفی:
 ثٍ درض گًغ وىذ. طیتذر هیدر ح سٌیثب اوگ 

 مجبحث مغرح ؼذٌ مؽبروت داؼتٍ ثبؼذ. در 

 ًثب تمروس حًاض در عًل والض معبئل را  داوؽج
 وىذ. يریگیپ

point 
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 داوؽجً ثتًاوذ   جمغ ثىذي مغبلت
  تًضیح آزمبیػ َبي مختلف ارائٍ ؼذٌ در عًل ترم را

 دَذ.
  ٌَذف از ارائٍ ایه ياحذ درظی را ثٍ خًثی درن ورد

 ثبؼذ.
 .ثب اوگیسٌ ي اؼتیبق در امتحبن پبیبن ترم ؼروت وىذ 

رياوی 
-حروتی

 ؼىبختی

حل  آزمبیػ،

 معئلٍ
--- --- 

،  اوجبم آزمبیػ

حل معبئل دادٌ 

 ؼذٌ

 آزمًن پبیبوی

 نحوه ارزشیاتی:
 گردد. مبوذٌ در امتحبن پبیبن ترم محبظجٍ می% ثبلی01ثب اظتفبدٌ از وًئیس ي % ول ومرٌ 21ارزؼیبثی ثٍ صًرت وتجی وٍ 

 نحوه هحاسثه نوره کل:
 % ول ومر01ٌ   آزمًن پبیبن ترم

 % ول ومر21ٌ  وًئیس ي تىبلیف درظی
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