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آضىایی تا آزمایطگاٌ میکريب 

 ضىاسی، وکات ایمىی ي يسایل 

 داوطجً تتًاوذ
 حیطٍ ضىاختی:

  ٌاتسارَاي مًرد استفادٌ در آزمایطگا
 را وام تثرد.میکريب ضىاسی 

   اصًل ایمىی در آزمایطگاٌ میکريب
 را تیان کىذ.ضىاسی 

 
 : ی حرکتیرياو حیطٍ

ضىاختی، 
رياوی 

، حرکتی
 ػاطفی

 سخىراوی،

 پرسص ي

 تحث خ،پاس

 گريَی

 يایت ترد
 ماشیک

 يیذئً پريشکتًر
 کتاب، مقالٍ
 Powerورم افسار 

point 
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در اوتُاي 

آمادگی  -کالس

تراي جلسٍ 

 آیىذٌ

آزمًن َاي 

 آغازیه

                                                 

 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 پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهس اهذاف میهب بر اسبآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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  وحًٌ استفادٌ از يسایل آزمایطگاَی را
 اوجام دَذ.

 
 حیطٍ ػاطفی:

 تٍ درس گًش  سیتذر هیدر ح سٌیتا اوگ
 کىذ.

  مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت  درتا اضتیاق
 .داضتٍ تاضذ

  داوطجً تا تمرکس حًاس در طًل کالس
 مسائل را پیگیري کىذ.

2  

، اوًاع میکريسکًجآضىایی تا 

 تطریح، ريش کار ي تررسی الم

 َاي آمادٌ

 داوطجً تتًاوذ
 حیطٍ ضىاختی:

 ًتؼریف ي تطریح ري رامیکريسکًج و 
 کىذ.

   ٌػلت کارترد میکريسکًج در آزمایطگا
 را ضرح دَذ. میکريب ضىاسی

  را تیان  میکريسکًجاصًل کار ي وگُذاري
 کىذ.

 را تیان  کارترد میکريسکًج زمیىٍ تاریک
 کىذ.

 
 :حیطٍ رياوی حرکتی

 .تا میکريسکًج وًري کار کىذ 
  اصًل وگُذاري از میکريسکًج وًري را

 َذ.اوجام د

  میکريسکًج وًري المُاي آمادٌ را تا
 تررسی کىذ.

 

ضىاختی، 
رياوی 

، حرکتی
 ػاطفی

 سخىراوی،

 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 ريَیگ

 يایت ترد
 ماشیک

 يیذئً پريشکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerورم افسار 

point 
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در اوتُاي 

ارائٍ  -کالس

 گسارش کار

 یىیتکً
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 حیطٍ ػاطفی:
 تٍ درس گًش  سیتذر هیدر ح سٌیتا اوگ

 کىذ.

  مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت  درتا اضتیاق
 داضتٍ تاضذ.

 ًتا تمرکس حًاس در طًل کالس  داوطج
 کىذ. يریگیمسائل را پ
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سيیاساس روگ آمآضىایی تا   

 تاکتري َا در

 داوطجً تتًاوذ
 حیطٍ ضىاختی:

  را ضرح اساس روگ آمیسي در تاکتري َا
 دَذ.

 گسترش در  اصًل تُیٍ ي آمادٌ سازي
 را تیان کىذ. آزمایطگاٌ

  را تیان کىذ.روگ آمیسي گرم 

  روگ آمیسي گرم تراي ومًوٍ َاي اَمیت
 را تیان کىذ. تالیىی

 
 حیطٍ رياوی حرکتی:

 .گسترش میکريتی تُیٍ کىذ 

 را اوجام دَذ. روگ آمیسي گرم 

 را از وظر  الم َاي روگ آمیسي گرم
 تررسی کىذ.میکريسکًپی 

 
 حیطٍ ػاطفی:

 تٍ درس گًش  سیتذر هیدر ح سٌیوگتا ا
 کىذ.

  مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت  درتا اضتیاق
 داضتٍ تاضذ.

ضىاختی، 
رياوی 

، حرکتی
 ػاطفی

 سخىراوی،

 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 يایت ترد
 ماشیک

 يیذئً پريشکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerورم افسار 

point 
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در اوتُاي 

 Quiz -کالس

در جلسٍ آیىذٌ، 

 ارائٍ گسارش کار

 یىیتکً
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 ًتا تمرکس حًاس در طًل کالس  داوطج
 کىذ. يریگیمسائل را پ
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آضىایی تا اصًل 

 استریلیساسیًن )فًر ، اتًکالي(

 داوطجً تتًاوذ
 حیطٍ ضىاختی:

 را  اساس استریلیساسیًن در تاکتري َا
 تیان کىذ.

  را درک کردٌ تاضذ. ضذػفًویاصًل 
 را  الي ي فًروحًٌ کار ي استفادٌ از اتًک

 تذاوذ.

 َی مذیریت پسماوذَاي ػفًوی آزمایطگا
 را درک کردٌ ي اصًل آن را ضرح دَذ.

 
 حیطٍ رياوی حرکتی:

  اجساي  اتًکالي را تثیىیذ ي ريش کار تا آن
 را اوجام دَذ.

  اجساي  فًر را تثیىیذ ي ريش کار تا آن را
 اوجام دَذ.

 
 حیطٍ ػاطفی:

 گًش تٍ درس  سیتذر هیدر ح سٌیتا اوگ
 کىذ.

  مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت  درتا اضتیاق
 داضتٍ تاضذ.

 ًتا تمرکس حًاس در طًل کالس  داوطج
 کىذ. يریگیمسائل را پ

ضىاختی، 
رياوی 

حرکتی، 
 ػاطفی

 سخىراوی،

 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 يایت ترد
 ماشیک

 يیذئً پريشکتًر
 کتاب، مقالٍ
 Powerورم افسار 

point 
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اي در اوتُ

ارائٍ  -کالس

 گسارش کار

 یىیتکً
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اضىایی تا اوًاع محیط َاي 

 کطت 
 داوطجً تتًاوذ

 حیطٍ ضىاختی:
 را تؼریف کىذ. محیط َاي کطت میکريتی 

ختی، ضىا
رياوی 

حرکتی، 

 سخىراوی،

 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 يایت ترد
 ماشیک

 يیذئً پريشکتًر

پرسص ي پاسخ  021
در اوتُاي 

 -کالس

 یىیتکً
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  را تیان کىذ.محیط َاي اوتخاتی ي افتراقی 

 را  تفايت تیه محیط َاي مایغ ي جامذ
 ضرح دَذ.

 
 حیطٍ رياوی حرکتی:

  محیط َاي کطت را در دست گرفتٍ ي
 تررسی کىذ.

 از محیط ي وگُذاري  استفادٌ ،وحًٌ کار
 َاي کطت را اوجام دَذ.

 

 حیطٍ ػاطفی:
 تٍ درس گًش  سیتذر هیدر ح سٌیتا اوگ

 کىذ.

  مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت  درتا اضتیاق
 داضتٍ تاضذ.

 ًتا تمرکس حًاس در طًل کالس  داوطج
 کىذ. يریگیمسائل را پ

 کتاب، مقالٍ گريَی ػاطفی

 Powerورم افسار 

point 

ارائٍ کالسی، 

 ارائٍ گسارش کار
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َاي کطت  تکىیکآضىایی تا 

 ي اوتقال ومًوٍ َاي میکريتی

 داوطجً تتًاوذ
 حیطٍ ضىاختی:

  طریقٍ صحیح اوتقال ومًوٍ َاي میکريتی
 را تیان کىذ. تٍ آزمایطگاٌ

 .اصًل کطت میکريتی را تیان کىذ 
 

 :رياوی حرکتیحیطٍ 

  تر ريي پلیت َاي ريتیه کطت خطی ي
 پًر پلیت اوجام دَذ. 

 
 حیطٍ ػاطفی:

 تٍ درس گًش  سیتذر هیدر ح سٌیتا اوگ

 ضىاختی،
 ،ػاطفی
رياوی 

 حرکتی

 سخىراوی،

 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 يایت ترد
 ماشیک

 يیذئً پريشکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerورم افسار 

point 
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در اوتُاي 

ارائٍ  کالس،

 گسارش کار

 ای یىیتکً

 یصیتطخ
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 کىذ.

  مطارکت مثاحث مطرح ضذ درتا اضتیاق ٌ
 داضتٍ تاضذ.

 ًتا تمرکس حًاس در طًل کالس  داوطج
 کىذ. يریگیمسائل را پ
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 داوطجً تتًاوذ کطت ادرار آضىایی تا اصًل 
 حیطٍ ضىاختی:

  وحًٌ صحیح گرفته ي مذیریت ومًوٍ َاي
 را تیان کىذ. ادرار

  کطت ادرار تر ريي محیط َاي اصًل
 را تیان کىذ. کطت

 .اصًل آلًدگی در کطت ادرار را ضرح دَذ 

  را تیان کىذ. کطت ادراروحًٌ گسارش 
 

 :رياوی حرکتیحیطٍ 

  تر ريي محیط تالد ومًوٍ ادرار را کطت
 دَذ.آگار 

  کطت ومًوٍ ادرار را تر ريي محیط
EMB .آگار دَذ 

 
 حیطٍ ػاطفی:

 تٍ درس گًش  سیتذر هیدر ح سٌیتا اوگ
 کىذ.

  مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت  درتا اضتیاق
 داضتٍ تاضذ.

 ًتا تمرکس حًاس در طًل کالس  داوطج
 کىذ. يریگیمسائل را پ

ضىاختی، 
ی رياو

، حرکتی
 ػاطفی

 سخىراوی،

 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 يایت ترد
 ماشیک

 يیذئً پريشکتًر
 کتاب، مقالٍ

 Powerورم افسار 

point 

پرسص ي پاسخ  021

در اوتُاي 

ارائٍ  کالس،

 گسارش کار

 ای یىیتکً

 یصیتطخ

 ای یىیتکًپرسص ي پاسخ  021 يایت ترد سخىراوی،رياوی  داوطجً تتًاوذ  آوتی تیًگرامآضىایی تا اصًل   8
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 حیطٍ ضىاختی: ًشن ( ی)دیسک دیف
 را درک کىذ. اوجام آوتی تیًگرام ػلت 
 را ضرح دَذ. ريش اوجام آوتی تیًگرام 
  مفًُمMIC  يMBC .را تیان کىذ 

 
 رياوی حرکتی:حیطٍ 

 .دیسک َاي آوتی تیًتیک را تررسی کىذ 

 را اوجام  تیًگرام تا ريش دیسک دیفیًشنآ
 دَذ.

 
 حیطٍ ػاطفی:

 تٍ درس گًش  سیتذر هیدر ح سٌیتا اوگ
 کىذ.

  مثاحث مطرح ضذٌ مطارکت  ردتا اضتیاق
 داضتٍ تاضذ.

 ًتا تمرکس حًاس در طًل کالس  داوطج
 کىذ. يریگیمسائل را پ

 حرکتی،
ضىاختی، 

 ػاطفی

 پرسص ي

 تحث پاسخ،

 گريَی

 ماشیک
 يیذئً پريشکتًر

 کتاب، مقالٍ

 Powerورم افسار 

point 

در اوتُاي 

ارائٍ  کالس،

 کار گسارش

 یصیتطخ
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 داوطجً تتًاوذ   جمغ تىذي مطالة
  آزمایص َاي مختلف ارائٍ ضذٌ در طًل

 .اوجام دَذترم را 
  َذف از ارائٍ ایه ياحذ درسی را تٍ خًتی

 درک کردٌ تاضذ.
  تا اوگیسٌ ي اضتیاق در امتحان پایان ترم

 ضرکت کىذ.

-ضىاختی
 ػاطفی

 

 

 اوجام آزمایص

 

 

 

 ٌيسایل آزمایطگا

پرسص ي پاسخ ،  021

حل مسائل دادٌ 

 ضذٌ

 آزمًن پایاوی
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