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داًؽجَ ثتَاًذ
الف) حیطِ ؼٌبختی:
 علن هیىرٍة ؼٌبظی را تعریف وٌذ.
 ظبختبر دیَارُ ظلَلی ثبوتري ّب را رور وٌذ
 تفبٍت پرٍوبریَت ّب از یَوبریَت ّب را ثذاًذ.
ظخٌراًی،
آؼٌبیی ثب تبریخچِ،
 اصَل ثیَلَشي هیىرٍثی را فرا گیرد.
طجمِ ثٌذي ،ظبختوبى ٍ
پرظػ ٍ پبظخ،
 هعیبرّبي طجمِ ثٌذي ثبوتري ّب تَضیح دّذ.
اعوبل ثبوتري
ثحث گرٍّی
 ارتجبط تىبهلی ثیي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ.
ؼٌبختی،
 خبًَادُ ّب ٍ جٌط ٍ گًَِ ّبي ثبوتریبیی را ثؽٌبظذ ٍ طجمِ عبطفی
ثٌذي وٌذ.
 اجسا ٍ ظبختبر ثبوتري ّب را ًبم دّذ.
 هفَْم رؼذ در ثبوتري ّب را ؼرح دّذ.

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

021

تکالیف دانشجو

پرظػ ٍ پبظخ
در اًتْبي
والض -آهبدگی
ثراي جلعِ
آیٌذُ



نحوه ارزشیابی

آزهَى ّبي
آغبزیي

 روش یبددهی – یبدگیری هیتوانذ ضبهل :سخنرانی ،هببحثهای – گروهی کوچک ،نوبیطی – حل هسئله – پرسص و پبسخ – گردش علوی ،آزهبیطی
 آزهوىهب بر اسبس اهذاف هیتواننذ به صورت آزهوى ورودی (آگبهی از سطح آهبدگی دانطجویبى) هرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى) و آزهوى پبیبنی یب تراکوی (پبیبى یک دوره یب هقطع آهوزضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط
دانطجویبى) برگسار گردد.
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ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.
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داًؽجَ ثتَاًذ
الف) حیطِ ؼٌبختی:
 اصطالح ثبوتریَظیذال را تعریف وٌذ
 اصطالح ثبوتریَاظتبتیه را تعریف وٌذ
 آًتی ثیَتیه ّبي هَثر رٍي دیَارُ ظلَلی ٍ هىبًیعن آًْب را
ؼرح دّذ
 آًتی ثیَتیه ّبي هَثر رٍي غؽب ٍ هىبًیعن آًْب را ؼرح دّذ
ظخٌراًی،
 آًتی ثیَتیه ّبي هَثر در رًٍذ پرٍتئیي ظبزي ٍ هىبًیعن آًْب
آؼٌبیی ثب آًتی ثیَتیه
را ؼرح دّذ
پرظػ ٍ پبظخ،
ّب
 آًتی ثیَتیه ّبي هَثر رٍي تَالی اظیذ ًَولئیه ٍ هىبًیعن
ثحث گرٍّی
ؼٌبختی،
آًْب را ؼرح دّذ
عبطفی
 آًتی ثیَتیه ّبي هَثر رٍي هتبثَلیت ّبي ضرٍري ٍ هىبًیعن
آًْب را ؼرح دّذ
ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

021

3

داًؽجَ ثتَاًذ
آؼٌبیی ثب فلَر الف) حیطِ ؼٌبختی:
هیىرٍثی ،تَوعیصًس ٍ  فلَر هیىرٍثی طجیعی را تعریف وٌذ
ثررظی راثطِ هیسثبى ٍ  فلَر ثبوتري در هٌبطك هختلف ثذى را ثیبى وٌذ
هیىرٍارگبًیعن ّب
 فلَر غبلت در هىبى ّبي هختلف ثذى را تعریف وٌذ
 هٌبطك اظتریل ثذى را تَضیح دّذ

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

021

ؼٌبختی،
عبطفی

ظخٌراًی،
پرظػ ٍ پبظخ،
ثحث گرٍّی

پرظػ ٍ پبظخ
در اًتْبي
والض-
 Quizدر جلعِ
آیٌذُ

تىَیٌی

پرظػ ٍ پبظخ
در اًتْبي
والض-
 Quizدر جلعِ
آیٌذُ

تىَیٌی
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ً مػ فلَر طجیعی را ؼرح دّذ
 ثیوبري ّبي ایجبد ؼذُ ًبؼی از فلَر هیىرٍثی را تَضیح دّذ
 اصطالح هیسثبى را تعریف وٌذ
 اصطالح پبتَشى را تعریف وٌذ
 اصطالح پبتَشًعیتی را تعریف وٌذ
 هیسثبى حبهل را تعریف وٌذ
 اصطالح پبرازیتیعن را تعریف وٌذ
 اصطالح وَهٌعبلیعن را تعریف وٌذ
 اصطالح ظیٌرشیعن را تعریف وٌذ
 اصطالح ظیوجیَز را تعریف وٌذ
 ظذّبي دفبعی ثذى را تعریف وٌذ
 هراحل ایجبد ثیوبري تَظط ثبوتري را تَضیح دّذ
ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.
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داًؽجَ ثتَاًذ
الف) حیطِ ؼٌبختی:
 اصطالحبت ضذعفًَی ٍ اظترلیساظیَى را ؼرح دّذ.
 تبثیر حرارت (خؽه ٍهرطَة) رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
آؼٌبیی ثب هَاد ضذ  تبثیر تؽعؽبت رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
ٍ  تبثیر ترویجبت آلذیئذي ثر رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
وٌٌذُ
عفًَی
اظترلیساظیَى
 تبثیر ترویجبت فٌلی ثر رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
 تبثیر ترویجبت فٌل ّب رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
 تبثیر الىل رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
 تبثیر ّبلَشى ّب رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
 تبثیر ظَرفىتبًت ّب رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
 تبثیر فلسات ظٌگیي رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ

ؼٌبختی،
عبطفی

ظخٌراًی،
پرظػ ٍ پبظخ،
ثحث گرٍّی

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

021

پرظػ ٍ پبظخ
در اًتْبي
والض-
 Quizدر جلعِ
آیٌذُ

تىَیٌی
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تبثیر گبزّب رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
تبثیر فیلتراظیَى رٍي ثبوتري ّب را ؼرح دّذ
اظٌریلیساظیَى را تعریف وٌذ
پبظتَریساظیَى را تعریف وٌذ

ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.

5

داًؽجَ ثتَاًذ
الف) حیطِ ؼٌبختی:
 جٌط اظتبفیلَوَن ،اظترپتَوَن ٍ پٌَهَوَن را تَصیف وٌذ.
ً حَُ اًتمبل اظتبفیلَوَن ،اظترپتَوَن ٍ پٌَهَوَن را ثیبى
وٌذ.
 ثیوبريھاي ًبؼی از گًَِ ّبي اظتبفیلَوَن ،اظترپتَوَن ٍ
پٌَهَوَن را ًبم ثجرد.
ظخٌراًی،
 عَاهل ثیوبریسایی گًَِ ّبي اظتبفیلَوَن ،اظترپتَوَن ٍ
آؼٌبیی ثب وَوعی ّبي
پرظػ ٍ پبظخ،
پٌَهَوَن ًبم ثجرد.
گرم هثجت چروسا
ثحث گرٍّی
 وٌترل ٍ پیؽگیري از گًَِ ّبي اظتبفیلَوَن ،اظترپتَوَن ٍ
ؼٌبختی،
پٌَهَوَن را ثذاًذ.
عبطفی

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

021

پرظػ ٍ پبظخ
در اًتْبي
والض-
 Quizدر جلعِ
آیٌذُ

تىَیٌی

ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.
6

آؼٌبیی ثب اًترٍثبوتریبظِ داًؽجَ ثتَاًذ

ؼٌبختی،

ظخٌراًی،

ٍایت ثرد

021

پرظػ ٍ پبظخ

تىَیٌی
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الف) حیطِ ؼٌبختی:
 خبًَادُ اًترٍثبوتریبظِ را تَصیف وٌذ.
 عَاهل ثیوبریسائی خبًَادُ اًترٍثبوتریبظِ (آًتی شى ّب ،تَوعیي
ّب) را ًبم ثجرد.
 جٌط اؼرؼیب ولی ،عَاهل ثیوبریسایی ،ثیوبري ّب ٍ درهبى ٍ
پیؽگیري از آى را ؼرح دّذ.
 اپیذهیَلَشي ٍ عفًَت ھاي ًبؼی از ؼیگال را ؼرح دّذ.
 اپیذهیَلَشي ٍ عفًَت ھاي ًبؼی از ظبلوًَال را ؼرح دّذ.
 تؽخیص آزهبیؽگبّی ،پیؽگیري ٍ درهبى ایي ثبوتري ّب را
ؼرح دّذ.

عبطفی

پرظػ ٍ پبظخ،
ثحث گرٍّی

هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

در اًتْبي
والض-ارائِ
والظی

ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.
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آؼٌبیی ثب ٍیجریَّب ،داًؽجَ ثتَاًذ
ّلیىَثبوتر،
الف) حیطِ ؼٌبختی:
ووپیلَثبوتر ،ثبوتري ٍ یجریَولرا ٍ خصَصیبت هْن آى را تعریف وٌذ.
ّبي زئًََز
ً حَُ اًتمبل ٍ ًمػ حبهلیي را در ثیوبري ٍثب تعریف وٌذ.
ً وبي ثبلیٌی ٍثب را ثیبى وٌذ.
 اصَل ولی درهبى (جبیگسیٌی آة ٍ الىترٍلیت ،آًتی ثیَتیه
تراپی) ٍثب را ثیبى ًوبیذ.
 اصَل پیؽگیري از ٍثب ٍ ًحَُ ؼیَع آى را تعریف ًوبیذ.
 جٌط ووپیلَثبوتر را تعریف وٌذ.
 ووپیلَثبوتر ششًٍی ٍ خصَصیبت هْن آى ٍ جبیگبُ آًرا ًبم ثجرد.
 ثیوبریسائی ،اصَل تؽخیص آزهبیؽگبھي ،درهبى ٍ پیؽگیري
ووپیلَثبوتر ششًٍی را ثیبى وٌذ.

ظخٌراًی،
ؼٌبختی،
پرظػ ٍ پبظخ،
عبطفی
ثحث گرٍّی

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

021

پرظػ ٍ پبظخ
در اًتْبي
والض-ارائِ
والظی

تىَیٌی یب
تؽخیصی
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ّلیىَثبوتر پیلَري ٍ خصَصیبت را تعریف وٌذ.
ثیوبريھاي ًبؼی از ّلیىَثبوتر پیلَري را ثیبى وٌذ.
ثیوبریسائی ٍ اپیذهیَلَشي ّلیىَثبوتر پیلَري راثیبى وٌذ.
تؽخیص آزهبیؽگبھي ّلیىَثبوتر پیلَري را ثیبى وٌذ.
اصَل درهبى ٍ پیؽگیري از ّلیىَثبوتر پیلَري راثیبى وٌذ.
لیعتریب هٌَظیتَشًس ٍ جبیگبُ آًرا ًبم ثجرد.
خصَصیبت هْن لیعتریب هٌَظیتَشًس را ثیبى وٌذ.
اپیذهیَلَشي ٍ ثیوبریسائی لیعتریب هٌَظیتَشًس را ثیبى وٌذ.
ثیوبري ًبؼی از ثرٍظال را تعریف وٌذ.
یبفتِ ھاي ثبلیٌی ثرٍظلَز را ثیبى وٌذ

ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.

8

آؼٌبیی ثب ظَدٍهًَبّب ،داًؽجَ ثتَاًذ
ثبوتري ّبي رؼتِ اي
الف) حیطِ ؼٌبختی:
 جٌط ٍ گًَِ ّبي ظَدٍهًَبض را تعریف وٌذ.
 خصَصیبت هْن ٍ ثیوبریسایی ظَدٍهًَبض را هؽخص وٌذ.
 تؽخیص آزهبیؽگبّی ظَدٍهًَبض آئرٍشیٌَزا را ثیبى وٌذ.
 راّْبي پیؽگیري ٍ وٌترل عفًَت ھاي ًبؼی از ظَدٍهًَبض
آئرٍشیٌَزا را تَضیح دّذ.
 جٌط ٍ گًَِ اظیٌتَثبوتر را تعریف وٌذ.
 ثیوبریْبي ًبؼی از اظیٌتَثبوتر را ثیبى وٌذ.
 عَاهل ثیوبریسایی ظَدٍهًَبض آئرٍشیٌَزا (وپعَل ،پیلی،
اًذٍتَوعیي ٍ )...را ثیبى وٌذ.
 هخسى ٍ ًحَُ اًتمبل هیىَثبوتریَم تَثرولَزیط را تعریف وٌذ.

ظخٌراًی،
ؼٌبختی،
پرظػ ٍ پبظخ،
عبطفی
ثحث گرٍّی

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point
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تىَیٌی یب
تؽخیصی
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 اصَل تؽخیص آزهبیؽگبھي هبیىَثبوتریَم تَثروَلَزیط را
ثیبى ًوبیذ.
 جٌط وَریٌِ ثبوتریَم ٍ ثیوبري زایی آى را تَصیف وٌذ.
ٍ یصگیھاي عوَهی اوتیٌَهیعتًَ ،وبردیب ،اظترپتَهیعط را
تَضیح دّذ.
ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.

9

آؼٌبیی ثب ثبظیلَض ّب ،داًؽجَ ثتَاًذ
ولعتریذیَم ّب ٍ الف) حیطِ ؼٌبختی:
ثبوتري ّبي ثی َّازي  خصَصیبت جٌط ولعتریذیَم را ثیبى ًوَدُ ،گًَِ ھاي هْن
آى را ًبم ثردُ ٍ جبیگبُ آى ھا را هثبل ثسًذ.
 ثیوبریسایی ،اًتمبل ،تَوعیي ٍ ًوبي ثبلیٌی ثیوبري ًبؼی از
گًَِ ّبي ولعتریذیَم را ؼرح دّذ.
 جٌط ثبظیلَض ،گًَِ ّبي هْن آى ٍ جبیگبُ آًْب را ؼرح دّذ.
 ظرایت ٍ یبفتِ ّبي ثبلیٌی ثبظیل ظیبُ زخن را ثیبى وٌذ.
ً ؽبًِ ھاي دال ثر عفًَت ھاي ثی ھٍازي را ًبم ثجرد.
 ثبوتري ھاي ثی ھٍازي وِ در عفًَت ھاي اًعبًی دخیل
ّعتٌذ را ًبم ثرد.

ظخٌراًی،
ؼٌبختی،
پرظػ ٍ پبظخ،
عبطفی
ثحث گرٍّی

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point
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پرظػ ٍ پبظخ
در اًتْبي
والض-ارائِ
والظی

تىَیٌی

ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.
11

آؼٌبیی ثب ولیبت ٍیرٍض داًؽجَ ثتَاًذ

ؼٌبختی،

ظخٌراًی،

ٍایت ثرد
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ؼٌبظی ٍ دارٍ ّبي ضذ الف) حیطِ ؼٌبختی:
ٍیرٍظی
ٍ یرٍض را تعریف ٍ اجساي آى را ًبم ثجرد.
 ثیَلَشي ٍیرٍض ّب را ؼرح دّذ.
ً مػ ٍیرٍض ّب در ایجبد عفًَت را ًبم ثجرد.
 راّْبي گعترغ عفًَت ّبي ٍیرٍظی را ًبم ثجرد.
 طجمِ ثٌذي ٍیرٍض ّب را ؼرح دّذ.
 دارو هاي ضد ويروسي را نام ببرد.

عبطفی

پرظػ ٍ پبظخ،
ثحث گرٍّی

هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

در اًتْبي
والض-ارائِ
والظی

ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.
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آؼٌبیی ثب ٍیرٍض ّبي داًؽجَ ثتَاًذ
داراي  RNA ٍ DNAالف) حیطِ ؼٌبختی:
 ویرٍض ّبي هْن داراي  DNAو  RNAدر ایجبد عفًَت
ّبي اًعبًی را ًبم ثجرد.
 ثیوبري ًبؼی از ٍیرٍض ّبي داراي  RNA ٍ DNAرا ؼرح
دّذ.

ظخٌراًی،
ؼٌبختی،
پرظػ ٍ پبظخ،
عبطفی
ثحث گرٍّی

ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.

12

آؼٌبیی ثب لبرچ ّبي داًؽجَ ثتَاًذ
هْن ثیوبریسا
الف) حیطِ ؼٌبختی:
 لبرچ را تعریف ٍ ثیَلَشي آى ّب ؼرح دّذ.
ً مػ لبرچ ّب در ایجبد عفًَت را ًبم ثجرد.
 راّْبي گعترغ عفًَت ّبي لبرچی را ًبم ثجرد.

ظخٌراًی،
ؼٌبختی،
پرظػ ٍ پبظخ،
عبطفی
ثحث گرٍّی

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
Power point

ٍایت ثرد
هبشیه
ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة ،همبلِ
ًرم افسار
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 لبرچ ّبي هْن در عفًَت ّبي اًعبًی را ًبم ثجرد.

Power point

ة)حیطِ عبطفی:
 ثب اًگیسُ در حیي تذریط ثِ درض گَغ وٌذ.
 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ.
 داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیري وٌذ.
جوع ثٌذي هطبلت
13

داًؽجَ ثتَاًذ
 هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح جبهعی ثذّذ.
 هطبلت هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را ؼرح دّذ.
ّ ذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درن وردُ ثبؼذ.
 ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼروت وٌذ.

ظخٌراًی،
پرظػ ٍ پبظخ ،جسٍُ آهَزؼی،
ؼٌبختی-
ثحث گرٍّی،
ًرم افسار
عبطفی
گرٍّی وَچهPower point ،
حل هعئلِ
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پرظػ ٍ پبظخ ،
حل هعبئل دادُ
ؼذُ

آزهَى پبیبًی
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