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 جلسٍ

تاریخ 

 جلسٍ

اَذاف میاوی  )رئًس 

 مطالب(

اَذاف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَذاف آمًزشی: شىاختی، 

 عاطفی، ريان حرکتی(

طبقٍ َر 

 حیطٍ

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی

زمان 

 )دقیقٍ(جلسٍ
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً

1  

هقذهبت ٍ آشٌبیی بب 
اصطالحبت اًگل شٌبسی ٍ 
ترهبتذّبی هْن پسشکی 

درایراى )فبسیَال، 
دیکرٍسلیَم ٍ شیستَزٍهب 

 ّوبتَبیَم(

 داوشجً بتًاوذ

 حیطٍ شىاختی:

 .اوًاع اصطالحات اوگل شىاعی را تعزیف کىذ .1

 .تاثیز متقابل اوگل ي میشبان را بذاوذ. 2

بىذی اوگل َا )مزفًلًصی، محل سیغت،، راٌ  معیارَای تقغیم . 3

 .اوتقال ي راٌ ابتال( را بیان کىذ

 .طبقٍ بىذی اوًاع اوگل َا را بیان کىذ ي چگًوگی وامگذاری. 4

 .. مُمتزیه يیضگی َای تزماتذَا را بیان کىذ5

. مشخصات ي يیضگتی َتای مزفًلًصیتا فاعتیًا َکاتی تا ي      6

 .صیگاوتی ا را بیان کىذ

 را بیان کىذفاعیًا لی عیز ت ام. 7

 را بیان کىذ ي عالئم بیماری واشی اس آن فاعیًاپاتًلًصی  .8

 را بیان کىذ فاعیًاراَُای تشخیص  .9

 را بیان کىذ فاعیًااپیذمیًلًصی  .11

 را بیان کىذ فاعیًاراَُای کىتزل ي درمان . 11

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ،پبسخ ٍ پرسش
 گرٍّی بحث

 ٍایت برد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افسار 
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آهبدگی برای 
 جلسِ آیٌذُ

آزمًوُای 

 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 پبیبمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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. مشخصتتات ي يیضگتتی َتتای مزفًلًصیتتا دی زيعتتلیً     12

 بیان کىذ.دوذریتی ً  را 

 را بیان کىذدی زيعلیً  دوذریتی ً  عیز ت املی . 13

ي عالئم بیماری واشتی اس   دی زيعلیً  دوذریتی ً پاتًلًصی  .14

 را بیان کىذ آن

 را بیان کىذ دی زيعلیً  دوذریتی ً راَُای تشخیص  .15

 را بیان کىذ دی زيعلیً  دوذریتی ً اپیذمیًلًصی  .16

 را بیان کىذ دی زيعلیً  دوذریتی ً ن راَُای کىتزل ي درما. 17

. مشخصتتات ي يیضگتتی َتتای مزفًلًصیتتا دی زيعتتلیً     18

 دوذریتی ً  را بیان کىذ.

 را بیان کىذ شیغتًسيما َماتًبیً عیز ت املی . 19

 ي عالئم بیماری واشتی اس آن شیغتًسيما َماتًبیً  پاتًلًصی  .21

 را بیان کىذ

 را بیان کىذً  شیغتًسيما َماتًبیراَُای تشخیص  .21

 را بیان کىذشیغتًسيما َماتًبیً  اپیذمیًلًصی  .22

 را بیان کىذشیغتًسيما َماتًبیً  راَُای کىتزل ي درمان . 23

 حیطٍ عاطفی:

 در حیه تذریظ بٍ درط گًػ کىذ.با اوگیشٌ  .1

 در مباحث مطزح شذٌ مشارک، داشتٍ باشذبا اشتیاق . 2

2  

عغتذَای مُم آشىایی با 

در پشش ی )تىیا عاصیىاتا، 

تىیا عًلیً ، اکیىًکًکًط 

گزاوًلًسيط ي َیمىًلکیظ 

 واوا(

 ً بتًاوذداوشج

 حیطٍ شىاختی:

 مُمتزیه يیضگی َای عغتذَا را بیان کىذ .1

 مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیا تىیا عاصیىاتا را بیان کىذ.. 2

 را بیان کىذ. عیز ت املی تىیا عاصیىاتا 3

 را بیان کىذ ي عالئم بیماری واشی اس آن تىیا عاصیىاتاپاتًلًصی  .4

 ا بیان کىذر تىیا عاصیىاتاراَُای تشخیص  .5

 را بیان کىذ تىیا عاصیىاتااپیذمیًلًصی  .6

 را بیان کىذتىیا عاصیىاتا راَُای کىتزل ي درمان . 7

 . مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیا تىیا عًلیً  را بیان کىذ.8

 را بیان کىذتىیا عًلیً  عیز ت املی . 9

 کىذرا بیان  ي عالئم بیماری واشی اس آنتىیا عًلیً  پاتًلًصی  .11

 را بیان کىذتىیا عًلیً  راَُای تشخیص  .11

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، گرٍّی بحث
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت برد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، اًیویشي،

 Power ًرم افسار

point 
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پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی
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 را بیان کىذتىیا عًلیً  اپیذمیًلًصی  .12

 را بیان کىذتىیا عًلیً  راَُای کىتزل ي درمان . 13

. مشخصتتات ي يیضگتتی َتتای مزفًلًصیتتا اکیىًکًکتتًط    14

 گزاوًلًسيط را بیان کىذ.

 را بیان کىذاکیىًکًکًط گزاوًلًسيط عیز ت املی . 15

ي عالئم بیماری واشتی اس  اکیىًکًکًط گزاوًلًسيط اتًلًصی پ .16

 را بیان کىذ آن

 را بیان کىذاکیىًکًکًط گزاوًلًسيط راَُای تشخیص  .17

 را بیان کىذاکیىًکًکًط گزاوًلًسيط اپیذمیًلًصی  .18

را بیتان  اکیىًکًکتًط گزاوًلتًسيط   راَُای کىتزل ي درمان . 19

 .کىذ

را بیان َایمىًلکیظ واوا لًصیا . مشخصات ي يیضگی َای مزف21ً

 کىذ.

 را بیان کىذیمىًلکیظ واوا َعیز ت املی . 21

را بیان  ي عالئم بیماری واشی اس آنیمىًلکیظ واوا َپاتًلًصی  .22

 کىذ

 را بیان کىذیمىًلکیظ واوا َراَُای تشخیص  .23

 را بیان کىذیمىًلکیظ واوا َاپیذمیًلًصی  .24

 .را بیان کىذ کیاسیظمىًلیَراَُای کىتزل ي درمان . 25

 حیطٍ عاطفی:

 داوشجً با اوگیشٌ بٍ حل مغائل بکزداسد. .1

 داوشجً با تمزکش حًاط در طًل کالط مغائل را پیگیزی کىذ.. 2

3  

وماتًدَای مُم آشىایی با 

پششتتت ی )آعتتت اریظ، 

 ي تزی یًریظ، اوتزيبیًط

 کز  َای قالبذار(

 داوشجً بتًاوذ

 حیطٍ شىاختی:

 . مُمتزیه يیضگی َای وماتًدَا را بیان کىذ1

آعتتت اریظ  مشخصتتتات ي يیضگتتتی َتتتای مزفًلًصیتتتا. 2

 لًمبزی ًئیذط را بیان کىذ.

 را بیان کىذ . عیز ت املی آع اریظ لًمبزی ًئیذط3

ي عالئم بیماری واشتی اس   آع اریظ لًمبزی ًئیذطپاتًلًصی  .4

 را بیان کىذ آن

 را بیان کىذ آع اریظ لًمبزی ًئیذطراَُای تشخیص  .5

 را بیان کىذ آع اریظ لًمبزی ًئیذطاپیذمیًلًصی  .6

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، گرٍّی بحث
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت برد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، 

 اًیویشي،هقبلِ،
 Powerفسار ًرم ا

point 
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 را بیان کىذ آع اریظ لًمبزی ًئیذطُای کىتزل ي درمان راَ. 7

. مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیا تزی یًریظ تزی یتًرا را  8

 بیان کىذ.

 را بیان کىذتزی یًریظ تزی یًرا عیز ت املی . 9

را  ي عالئم بیماری واشی اس آنتزی یًریظ تزی یًرا پاتًلًصی  .11

 بیان کىذ

 را بیان کىذتزی یًرا  تزی یًریظراَُای تشخیص  .11

 را بیان کىذتزی یًریظ تزی یًرا اپیذمیًلًصی  .12

 را بیان کىذتزی یًریظ تزی یًرا راَُای کىتزل ي درمان . 13

. مشخصتتات ي يیضگتتی َتتتای مزفًلًصیتتا اوتزيبیتتتًط    14

 يرمی ًاریظ را بیان کىذ.

 را بیان کىذ اوتزيبیًط يرمی ًاریظعیز ت املی . 15

ي عالئم بیماری واشتی اس   وتزيبیًط يرمی ًاریظاپاتًلًصی  .16

 را بیان کىذ آن

 را بیان کىذ اوتزيبیًط يرمی ًاریظراَُای تشخیص  .17

 را بیان کىذ اوتزيبیًط يرمی ًاریظاپیذمیًلًصی  .18

 .را بیان کىذاوتزيبیًط يرمی ًاریظ راَُای کىتزل ي درمان . 19

َای قالبذار را بیان  . مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیا کز 21

 کىذ.

 را بیان کىذکز  َای قالبذار عیز ت املی . 21

را بیان  ي عالئم بیماری واشی اس آنکز  َای قالبذار پاتًلًصی  .22

 کىذ

 را بیان کىذکز  َای قالبذار راَُای تشخیص  .23

 را بیان کىذکز  َای قالبذار اپیذمیًلًصی  .24

 .را بیان کىذی قالبذار کز  َاراَُای کىتزل ي درمان . 25

 حیطٍ عاطفی:

 داوشجً با اوگیشٌ بٍ حل مغائل بکزداسد. .1

 داوشجً با تمزکش حًاط در طًل کالط مغائل را پیگیزی کىذ.. 2

4  

آمیتتت   آشتتتىایی بتتتا 

َیغتتتًلیتی ا، صیاردیتتا  

، تزی ًمًوتتتاط امبلیتتتا

ياصیىالیظ ي تًکغًپالعما 

 داوشجً بتًاوذ

 حیطٍ شىاختی:

 . مُمتزیه يیضگی َای ت یاختٍ َا را بیان کىذ1

ًلًصیا اوتامبتا َیغتتًلیتی ا را   مشخصات ي يیضگی َای مزف. 2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، گرٍّی بحث
گرٍّی کَچک، 

 ٍایت برد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، جسٍُ 
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 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی
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 بیان کىذ. گًوذی(

 را بیان کىذ. عیز ت املی اوتامبا َیغتًلیتی ا 3

را  ي عالئم بیمتاری واشتی اس آن  اوتامبا َیغتًلیتی ا پاتًلًصی  .4

 بیان کىذ

 را بیان کىذاوتامبا َیغتًلیتی ا راَُای تشخیص  .5

 را بیان کىذاوتامبا َیغتًلیتی ا اپیذمیًلًصی  .6

 را بیان کىذاوتامبا َیغتًلیتی ا راَُای کىتزل ي درمان . 7

. مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیا صیاردیا امبلیتا را بیتان   8

 کىذ.

 را بیان کىذصیاردیا امبلیا عیز ت املی . 9

را بیتان   ي عالئم بیماری واشتی اس آن صیاردیا امبلیا پاتًلًصی  .11

 کىذ

 را بیان کىذصیاردیا امبلیا راَُای تشخیص  .11

 را بیان کىذصیاردیا امبلیا اپیذمیًلًصی  .12

 را بیان کىذصیاردیا امبلیا راَُای کىتزل ي درمان . 13

. مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیا تزی ًمًواط ياصیىالیظ 14

 را بیان کىذ.

 را بیان کىذ تزی ًمًواط ياصیىالیظعیز ت املی . 15

 ي عالئم بیماری واشی اس آن ظتزی ًمًواط ياصیىالیپاتًلًصی  .16

 را بیان کىذ

 را بیان کىذ تزی ًمًواط ياصیىالیظ راَُای تشخیص .17

 را بیان کىذ تزی ًمًواط ياصیىالیظاپیذمیًلًصی  .18

 .را بیان کىذ تزی ًمًواط ياصیىالیظراَُای کىتزل ي درمان . 19

. مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیا تًکغًپالعما گًوذی را 21

 کىذ. بیان

 را بیان کىذتًکغًپالعما گًوذی عیز ت املی . 21

را  ي عالئم بیماری واشی اس آنتًکغًپالعما گًوذی پاتًلًصی  .22

 بیان کىذ

 را بیان کىذتًکغًپالعما گًوذی  راَُای تشخیص .23

 را بیان کىذتًکغًپالعما گًوذی اپیذمیًلًصی  .24

 بیان کىذرا  مًسیظتًکغًپالعراَُای کىتزل ي درمان . 25

 حیطٍ عاطفی:

 آهَزشی، حل هسئلِ
 Powerًرم افسار 

point 
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 بٍ درط تًجٍ داشتٍ ي با دق، گًػ دَذ ظیدر َىگا  تذر .1

 در مباحث مطزح شذٌ مشارک، داشتٍ باشذ. 2

5  
اوًاع لیشماویا ي  آشىایی با

 پالعمًدیً 

 داوشجً بتًاوذ

 حیطٍ شىاختی:

 . مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیا لیشماویا را بیان کىذ.1

 را بیان کىذلیشماویا در اوغان ي پشٍ خاکی عیز ت املی . 2

بیان  دراوغان را الئم بیماری واشی اس آني علیشماویا پاتًلًصی  .3

 کىذ

 را بیان کىذاوًاع لیشماویا راَُای تشخیص  .4

در ایزان ي جُان ي اَمی، بُذاشتی آن لیشماویا اپیذمیًلًصی  .5

 را بیان کىذ

 .را بیان کىذ ًساوًاع لیشماویراَُای کىتزل ي درمان . 6

ً  در . مشخصات ي يیضگی َای مزفًلًصیتا اوتًاع پالعتمًدی   7

 اوغان ي پشٍ آوًفل را بیان کىذ.

 را بیان کىذپالعمًدیً  در اوغان ي پشٍ آوًفل عیز ت املی . 8

 دراوغتان  را ي عالئم بیماری واشی اس آنپالعمًدیً  پاتًلًصی  .9

 بیان کىذ

 را بیان کىذ مااریاراَُای تشخیص  .11

 را بیان کىذپشٍ َای واقل آن ي مااریا اپیذمیًلًصی  .11

 .را بیان کىذمااریا راَُای کىتزل ي درمان . 12

 حیطٍ عاطفی:

 بٍ درط تًجٍ داشتٍ ي با دق، گًػ دَذ ظیدر َىگا  تذر .1

 در مباحث مطزح شذٌ مشارک، داشتٍ باشذ. 2

 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، گرٍّی بحث
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت برد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
، کتبة، عکس
 اًیویشي،

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرسش ٍ پبسخ در 
 -اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

6  

کلیبت، تقسین آشٌبیی بب 
بٌذی ٍ بیوبری زایی قبرچ 
ّبی ٍ آشٌبیی بب کبًذیذا ٍ 

 بًذیذیبزیسک

 داوشجً بتًاوذ

 حیطٍ شىاختی:

 اوًاع خصًصیات قارچ َا را بیان کىذ. .1

. تاثیز متقابل قارچ ي میشبان ي شزایط رشتذ قتارچ در داختل ي    2

 خارج بذن اوغان را بذاوذ.

. معیارَای تقغیم بىذی قارچ َا )مزفًلًصی، محل سیغت،، راٌ  3

 اوتقال ي راٌ ابتال( را بیان کىذ.

 . اَمی، بیماری َای قارچی در جامعٍ را بیان کىذ.4

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، گرٍّی بحث
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت برد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerافسار  ًرم

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 اًتْبی کالس
 آزمًن پایاوی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتالعمرکس مط - یمعايوت آمًزش
 

 کاوذیذا را بیان کىذ. طبقٍ بىذی، ريػ ت ثیز ي اپیذمیًلًصی 5

. اَمی، ي عًامل سمیىٍ عاس رشذ کاوذیذا ي ایجاد کاوذیذیاسیظ 6

 را تًضیح دَذ

. اوًاع کاوذیذیاسیظ را بیان کىذ ي عالئم بالیىی مزتبط بتٍ َتز   7

 کذا  را بیان کىذ.

. ريػ َای ومًوٍ بزداری ي تشخیص اوًاع کاوذیذیاسیظ را بیان 8

 کىذ

ي ريػ َتای درمتان کاوذیتذیاسیظ را    . داريَای مًرد اعتفادٌ 9

 بیان کىذ

 حیطٍ عاطفی:

 بٍ درط تًجٍ داشتٍ ي با دق، گًػ دَذ ظیدر َىگا  تذر .1

 در مباحث مطزح شذٌ مشارک، داشتٍ باشذ. 2

7  
اوًاع قارچ َای آشىایی 

 عطحی ي درماتًفی، َا

 داوشجً بتًاوذ

 حیطٍ شىاختی:

 اوًاع بیماری َای قارچی عطحی را بشىاعذ.  .1

. عًامل اتیًلًصیا، اپیذمیًلًصی بیماری َای قارچی عطحی را 2

 بیان کىذ

 لیىی بیماری َای فًق الذکز را بیان کىذ. عالئم با3

. ريػ َای ومًوٍ بزداری ي تشخیص اوًاع بیماری َتی قتارچی   4

 عطحی را بیان کىذ

 . داريَای مًرد اعتفادٌ در آوُا را بیان کىذ5

، مخاسن آن ي اپیذمیًلًصی آن َتا را  . مشخصات درماتًفی، َا6

 بیان کىذ

 . اوًاع کچل َا را بیان کىذ7

 الیىی اوًاع کچلی َا را بیان کىذ. عالئم ب8

 . ريػ َای ومًوٍ بزداری ي تشخیص اوًاع کچلی را بیان کىذ9

. داريَای مًرد اعتفادٌ ي ريػ َای درمان اوًاع کچلی َتا را  11

 بیان کىذ

 حیطٍ عاطفی:

 بٍ درط تًجٍ داشتٍ ي با دق، گًػ دَذ ظیدر َىگا  تذر .1

 در مباحث مطزح شذٌ مشارک، داشتٍ باشذ.2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، گرٍّی بحث
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 ٍایت برد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، جسٍُ، 

 هقبلِ
 Powerًرم افسار 

point 

121 
پرسش ٍ پبسخ در 

 -اًتْبی کالس
 ارائِ کالسی،

تکًیىی یا 

 تشخیصی

تکًیىی یا پرسش ٍ پبسخ در  121 برد ٍایت سخٌراًی، شىاختی داوشجً بتًاوذاوًاع عاپزيفی، آشىایی با   8



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتالعمرکس مط - یمعايوت آمًزش
 

 حیطٍ شىاختی: َای بیماری سا

اتیًلتتتًصی، اپیتتتذمیًلًصی ي اکًلتتتًصی اشتتت ال مختلتتتف  .1

 آعکزصیلًسیظ ي مًکًرمای ًسیظ را بیان کىذ

. عالئم بالیىی مختلف ي عًامل سمیىٍ عتاس ایته دي بیمتاری را    2

 تًضیح دَذ

ريػ َتای ومًوتتٍ بتتزداری ي تشتتخیص آسمایشتتگاَی اوتتًاع  . 3

 آعکزصیلًط ي مًکًرال َا را بیان کىذ.

داريَای مًرد اعتفادٌ ي ريػ َای درمان در آعکزصیلًسیظ ي . 4

 مًکًرمای ًسیظ را بیان کىذ.

 حیطٍ عاطفی:

 بٍ درط تًجٍ داشتٍ ي با دق، گًػ دَذ ظیدر َىگا  تذر .1

 در مباحث مطزح شذٌ مشارک، داشتٍ باشذ. 2

 پبسخ، ٍ پرسش عاطفی

، گرٍّی بحث
گرٍّی کَچک، 

 حل هسئلِ

 هبشیک
 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، جسٍُ، 

 هقبلِ
 Powerًرم افسار 

point 

 -اًتْبی کالس
Quiz  ِدر جلس

 آیٌذُ

 تشخیصی

 اهتحبى پبیبى ترم  9

 داوشجً بتًاوذ 
 مغائل مختلف ارائٍ شذٌ در طًل تز  را حل ومایذ. .1

 ًبی درک کزدٌ باشذ.َذف اس ارائٍ ایه ياحذ درعی را بٍ خ. 2

 .با اوگیشٌ ي اشتیاق در امتحان پایان تز  شزک، کىذ. 3

شىاختی 

 عاطفی
 121 ---- حل هسئلِ

حل هسبئل دادُ  
 شذُ

 آزمًن پایاوی
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