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1  

 اًگلآضٌایی تا آزهایطگاُ 

 ٍ قارچ ضٌاسی ضٌاسی

ٍ  ،ًکات ایوٌی ٍ ٍسایل

طرز کار تا هیکرٍسکَج 

 ًَری

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

ٍ قلارچ   اتسار ّای هَرد استفادُ در آزهایطگاُ اًگلل ضٌاسلی   -1

 .را ًام تثرد ضٌاسی

را تیاى  ٍ قارچ ضٌاسی زهایطگاُ اًگل ضٌاسیآاصَل ایوٌی در  -2

 کٌد

هدیریت پسواًد ّلای ففلًَی آزهایطلگاّی را درر کلردُ ٍ      -3

 اصَل آى را ضرح دّد

طریقِ استفادُ از هیکرٍسکَج ٍ اجسای آى را تلِ طلَر کاهلل     -4

 تَضیح دّد.

 فاطفی :ب(حیطِ 

ضللللٌاختی 

،رٍاًللللللی، 

حرکتلللللی 

 فاطفیٍ

 سلللللل،ٌراًی،

پرسللللللص ٍ  

پاسللللل ،ت   

 گرٍّی

ٍسایل ٍ هَاد 

 آزهایطگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیدئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزضی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیق121ِ

پرسللص ٍ پاسلل  

در اًتْای کلس   

،آهللادگی تللرای  

 ٌدُجلسِ آی

 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 پبیبورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواننذ به صهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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َش در ٌّگام تدریس تِ در  تَجِ داضتِ ٍ تلا دقلت گل     -1

 دّد.

 در هثاح  هطرح ضدُ هطارکت فعال داضتِ تاضد. -2

تِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ت   پرسیدُ هی ضَد تلا   -5

 اًگیسُ پاس  دّد.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

 .ً َُ استفادُ از ٍسایل آزهایطگاّی را اًجام دّد -1

ً َُ کاردر آزهایطگاُ را  تا رفایت اصَل ایوٌی اًجلام  -2

 دّد.

 ار تا هیکرٍسکَج ًَری را تِ طَر ص یح اًجام دّد.. ک3

 

2  

هرفَلَشی ت،ن آضٌایی تا 

ٍ کرم تالغ فاسیَال، 

دیکرٍسلیَم ٍ 

 ّواتَتیَم ضیستَزٍها

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

 طریقِ فیکس کردى الم در زیر هیکرٍسکَج را تداًد. -1

فاسلیَال، دیکرٍسللیَم ٍ    هَارد تط،یصی ت،لن ٍ کلرم تلالغ    -2

 کٌید. را تیاى ّواتَتیَم ضیستَزٍها

 ب(حیطِ فاطفی :

در ٌّگام تدریس تِ در  تَجِ داضتِ ٍ تلا دقلت گلَش      -1

 دّد.

 در هثاح  هطرح ضدُ هطارکت فعال داضتِ تاضد. -2

تِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ت   پرسیدُ هی ضَد -3

 تا اًگیسُ پاس  دّد.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

فیکس ٍ ًوًَِ هلَرد   تاید تتَاًد الم آهَزضی را زیر هیکرٍسکَج-1

 ًظر را ضٌاسایی کٌد.

تایللد تتَاًللد طریقللِ ًگْللداری از الم آهَزضللی ٍ حفا للت از   -2

 هیکرٍسکَج پس از کار را اًجام دّد.

ضٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 فاطفی

 س،ٌراًی،

 پاس ، پرسص ٍ

 گرٍّی، ت  

ٍسایل ٍ هَاد 

 آزهایطگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیدئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 ضی،آهَز

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرسص ٍ پاس  

در اًتْای کس  

،آهادگی ترای 

 جلسِ آیٌدُ

 تکَیٌی

3  

هرفَلَشی ت،ن آضٌایی تا 

ٍ کرم تالغ ٍ هرحلِ الرٍی 

تٌیا ساشیٌاتا ٍ 

 اکیٌَکَکَ  گراًَلَزٍ 

 ٍ ّیوٌَلپیس ًاًا

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

 ى الم در زیر هیکرٍسکَج را تداًد.طریقِ فیکس کرد .1

ٍ هرحللِ الرٍی  تٌیلا    هَارد تط،یصی ت،ن ٍ کرم تلالغ  .2

 د.ساشیٌاتا را تیاى کٌ

ضٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 فاطفی

 س،ٌراًی،

 پاس ، پرسص ٍ

 گرٍّی، ت  

ٍسایل ٍ هَاد 

 آزهایطگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیدئَ پرٍشکتَر

 دقیقِ 121

پرسص ٍ پاس  

در اًتْای کس  

،آهادگی ترای 

 جلسِ آیٌدُ

 تکَیٌی
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ٍ هرحلللِ الرٍی   هللَارد تط،یصللی ت،للن ٍ کللرم تللالغ  .3

 .داکیٌَکَکَ  گراًَلَزٍ  را تیاى کٌ

ّیوٌَلپیس ًاًا را تیلاى   هَارد تط،یصی ت،ن ٍ کرم تالغ .4

 .دکٌ

 ب(حیطِ فاطفی :

 در ٌّگام تدریس تِ در  تَجِ داضتِ ٍ تا دقت گَش دّد..  1

 در هثاح  هطرح ضدُ هطارکت فعال داضتِ تاضد.  .2

تِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ت   پرسلیدُ   .3

 هی ضَد تا اًگیسُ پاس  دّد.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تاید تتَاًد الم آهَزضی را زیر هیکرٍسکَج فیکس ٍ ًوًَِ هلَرد  -1

 ایی کٌد.ًظر را ضٌاس

تایللد تتَاًللد طریقللِ ًگْللداری از الم آهَزضللی ٍ حفا للت از   -2

 هیکرٍسکَج پس از کار را اًجام دّد.

 

کتاب،جسٍُ 

 آهَزضی،

 Powerًرم افسار 

point 

4  

ت،ن هرفَلَشی  آضٌایی تا

ٍ کرم تالغ آسکاریس 

 ،لَهثریکَئید ، اکسیَر

 ٍ کرم قستدار تریکَسفال

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

الم در زیر هیکرٍسلکَج را   ص یح  طریقِ فیکس کردى -1

 تداًد.

در آسللکاریس را  ت،للن ٍ کللرم تللالغتط،یصللی  هللَارد -2

تلِ   ٍ کلرم قستلدار   تریکَسفال لَهثریکَئید ، اکسیَر،

 د.تفکیک تیاى کٌ

 ب(حیطِ فاطفی :

در ٌّگام تدریس تِ در  تَجِ داضتِ ٍ تلا دقلت گلَش      -1

 دّد.

 در هثاح  هطرح ضدُ هطارکت فعال داضتِ تاضد. -2

سلیدُ هلی   تِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ت   پر -3

 ضَد تا اًگیسُ پاس  دّد.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تاید تتَاًد الم آهَزضی را زیر هیکرٍسکَج فلیکس ٍ  -1

 ًوًَِ هَرد ًظر را ضٌاسایی کٌد.

تاید تتَاًد طریقِ ًگْداری از الم آهَزضی ٍ حفا لت   -2

ضٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 فاطفی

ی،س،ٌراً  

 پاس ، پرسص ٍ

 گرٍّی، ت  

ٍسایل ٍ هَاد 

 آزهایطگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیدئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزضی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرسص ٍ پاس  

در اًتْای کس  

،آهادگی ترای 

 جلسِ آیٌدُ

 تکَیٌی
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 از هیکرٍسکَج پس از کار را اًجام دّد. 

5  

هرفَلَشی  آضٌایی تا

ترفَزٍئیت ٍ کیست 

اًتاهَتا ّیستَلیتیکا، 

ا الهثلیا ٍ شیاردی

ترفَزٍئیت تریکَهًَا  

 ٍاشیٌالیس

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

در زیر هیکرٍسلکَج را  راالم  ص یح طریقِ فیکس کردى .3

 تداًد.

اًتاهَتللا کیسللت ٍ ترفَزٍئیللت  هللَارد تط،یصللی   .4

ّیستَلیتیکا، شیاردیا الهثلیا ٍ ترفَزٍئیت تریکَهًَلا   

 د.را تیاى کٌ ٍاشیٌالیس

 ب(حیطِ فاطفی :

 در ٌّگام تدریس تِ در  تَجِ داضتِ ٍ تا دقت گَش دّد.  -1

 در هثاح  هطرح ضدُ هطارکت فعال داضتِ تاضد. -2

تِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ت   پرسلیدُ هلی    .5

 ضَد تا اًگیسُ پاس  دّد.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

وًَِ هلَرد  تاید تتَاًد الم آهَزضی را زیر هیکرٍسکَج فیکس ٍ ً-1

 ًظر را ضٌاسایی کٌد.

تایللد تتَاًللد طریقللِ ًگْللداری از الم آهَزضللی ٍ حفا للت از   -2

 هیکرٍسکَج پس از کار را اًجام دّد.

ضٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 فاطفی

 س،ٌراًی،

 پاس ، پرسص ٍ

 گرٍّی، ت  

ٍسایل ٍ هَاد 

 آزهایطگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیدئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزضی،

 Powerفسار ًرم ا

point 

 دقیقِ 121

پرسص ٍ پاس  

در اًتْای کس  

،آهادگی ترای 

 جلسِ آیٌدُ

 تکَیٌی

6  
 هرفَلَشی آضٌایی تا

ٍ  تَکسَپسسوالیطواًیا، 

 پسسوَدیَم

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

 در زیر هیکرٍسکَج را تداًد.را الم ص یح طریقِ فیکس کردى  -1

را زٍئیت ٍ کیست ًسجی تَکسَپسسلوا   تاکیهَارد تط،یصی  -2

 د.تیاى کٌ

اهاستیگَت ٍ پرٍهاستیگَت لیطواًیا را تیلاى  هَارد تط،یصی  -3

 د.کٌ

 اضکال خًَی پسسوَدیَم را تیاى کٌد.هَارد تط،یصی  -4

 ب(حیطِ فاطفی :

 در ٌّگام تدریس تِ در  تَجِ داضتِ ٍ تا دقت گَش دّد.  -1

 ضتِ تاضد.در هثاح  هطرح ضدُ هطارکت فعال دا -2

تِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ت   پرسیدُ هی ضَد تلا   -5

 اًگیسُ پاس  دّد.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

ضٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 فاطفی

 س،ٌراًی،

 پاس ، پرسص ٍ

 گرٍّی، ت  

ٍسایل ٍ هَاد 

 آزهایطگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیدئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزضی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

پرسص ٍ پاس  

در اًتْای کس  

،آهادگی ترای 

 جلسِ آیٌدُ

 تکَیٌی
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تاید تتَاًد الم آهَزضی را زیر هیکرٍسکَج فیکس ٍ ًوًَِ هلَرد  -1

 ًظر را ضٌاسایی کٌد.

تایللد تتَاًللد طریقللِ ًگْللداری از الم آهَزضللی ٍ حفا للت از   -2

 ا اًجام دّد.هیکرٍسکَج پس از کار ر

7  

قارچ شی آضٌایی تا هرفَلَ

ٍ درهاتَفیت  ّای سط ی

 ّا

 

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

 تداًد.را در زیر هیکرٍسکَج الم ص یح طریقِ فیکس کردى  -1

را  ٍ درهاتَفیلت ّلا  اًَاع قارج ّای سلط ی  هَارد تط،یصی  -2

 د.تیاى کٌ

 ب(حیطِ فاطفی :

 در ٌّگام تدریس تِ در  تَجِ داضتِ ٍ تا دقت گَش دّد.  -1

 در هثاح  هطرح ضدُ هطارکت فعال داضتِ تاضد. -2

تِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ت   پرسیدُ هی ضَد تلا   -3

 اًگیسُ پاس  دّد.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

تاید تتَاًد الم آهَزضی را زیر هیکرٍسکَج فیکس ٍ ًوًَِ هلَرد  -1

 ًظر را ضٌاسایی کٌد.

ضللی ٍ حفا للت از تایللد تتَاًللد طریقللِ ًگْللداری از الم آهَز -2

 هیکرٍسکَج پس از کار را اًجام دّد.

 

ضٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 فاطفی

 س،ٌراًی،

 پاس ، پرسص ٍ

 گرٍّی، ت  

ٍسایل ٍ هَاد 

 آزهایطگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیدئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزضی،

 Powerًرم افسار 

point 

 دقیقِ 121

ضرکت در ت   
پرسص ٍ پاس  

در اًتْای کس  

ادگی ترای ،آه

 جلسِ آیٌدُ

 تکَیٌی

8  
قارچ آضٌایی تا هرفَلَشی 

زیلللر جللللدی ٍ ّلللای 

 ّا ساپرٍفیت

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

را در زیلر هیکرٍسلکَج   الم ص یح طریقِ فیکس کردى  -1

 تداًد.

سلاپرٍفیت  زیر جلدی ٍ اًَاع قارج ّای هَارد تط،یصی  -2

 را تیاى کٌد.

 ب(حیطِ فاطفی :

 -2در  تَجِ داضتِ ٍ تا دقت گَش دّلد.  ر ٌّگام تدریس تِ د -1

 در هثاح  هطرح ضدُ هطارکت فعال داضتِ تاضد.

تِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد ت   پرسلیدُ هلی    -3

 ضَد تا اًگیسُ پاس  دّد.

 ج(حیطِ رٍاًی حرکتی:

ضٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 فاطفی

 س،ٌراًی،

 پاس ، پرسص ٍ

 گرٍّی، ت  

ٍسایل ٍ هَاد 

 آزهایطگاُ

 ٍایت ترد

 هاشیک

 ٍیدئَ پرٍشکتَر

کتاب،جسٍُ 

 آهَزضی،

 Powerًرم افسار 

point 
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در اًتْای کس  

،آهادگی ترای 

 جلسِ آیٌدُ

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتالعمرکس مط          
 

تاید تتَاًد الم آهَزضی را زیر هیکرٍسکَج فیکس ٍ ًوًَِ هلَرد  -1

 سایی کٌد.ًظر را ضٌا

تایللد تتَاًللد طریقللِ ًگْللداری از الم آهَزضللی ٍ حفا للت از   -2

 هیکرٍسکَج پس از کار را اًجام دّد.

9  

آزهَى فوللی ٍ سلٌجص   

تلللَاى داًطلللجَیاى در 

تطلللل،ی  الم ّللللای 

  آهَزضی

 داًطجَ تاید قادر تاضد:

 الف( حیطِ ضٌاختی:

 هطالة ارائِ ضدُ در طَل ترم راتَضیح دّد -1

 دآزهایص ّا ه،تلف ارائِ ضدُ در طَل ترم را تَضیح دّ-2

 ّدف از ارائِ ایي ٍاحد درسی را تِ خَتی درر کردُ تاضد -1

 .تا اًگیسُ ٍ اضتیاق در اهت اى پایاى ترم ضرکت کٌد -2

ضٌاختی ، 

رٍاًی، 

حرکتی، 

 فاطفی

 س،ٌراًی،

 پاس ، پرسص ٍ

 گرٍّی، ت  
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هسائل دادُ 

، اًجام ضدُ
 آزهایص

 آزهَى پایاًی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20کتبی که  ارزضیببی به صورت
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی
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