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تبریخچِ، آؼٌبیی ثب 
طجمِ ثٌذی، 
ظبختوبى ٍ اعوبل 

 ثبوتری

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 .علن هیىرٍة ؼٌبظی را تعریف وٌذ 

 ّب را رور وٌذ یثبوتر یظلَل َارُیظبختبر د 
 بریَت ّب از یَوبریَت ّب را ثذاًذ.تفبٍت پرٍو 
 .اصَل ثیَلَشی هیىرٍثی را فرا گیرد 

 .هعیبرّبی طجمِ ثٌذی ثبوتری ّب تَضیح دّذ 
 .ارتجبط تىبهلی ثیي ثبوتری ّب را ؼرح دّذ 
  ٍ خبًَادُ ّب ٍ جٌط ٍ گًَِ ّبی ثبوتریبیی را ثؽٌبظذ

 طجمِ ثٌذی وٌذ.

 .اجسا ٍ ظبختبر ثبوتری ّب را ًبم دّذ 

 ؼذ در ثبوتری ّب را ؼرح دّذ.هفَْم ر 

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 عبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 ة، همبلِوتب

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  021

در اًتْبی 

آهبدگی  -والض

 ثرای جلعِ آیٌذُ

آزهَى ّبی 

 آغبزیي

                                                 

 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 پبیبلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 ة(حیطِ عبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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آؼٌبیی ثب آًتی 
ضذ ، ثیَتیه ّب

عفًَی وٌٌذُ ٍ 
 اظترلیساظیَى

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 اصطالح ثبوتریَظیذال را تعریف وٌذ 
 یف وٌذاصطالح ثبوتریَاظتبتیه را تعر 
  آًتی ثیَتیه ّبی هَثر رٍی دیَارُ ظلَلی ٍ هىبًیعن آًْب

 را ؼرح دّذ
  آًتی ثیَتیه ّبی هَثر رٍی غؽب  ٍ هىبًیعن آًْب را ؼرح

 دّذ
  ٍ  آًتی ثیَتیه ّبی هَثر در رًٍذ پرٍتئیي ظبزی

 هىبًیعن آًْب را ؼرح دّذ
 هیًَولئ ذیاظ یتَال  یهَثر رٍ یّب هیَتیث یآًت  ٍ

 را ؼرح دّذآًْب  عنیهىبً
 یضرٍر یّب تیهتبثَل یهَثر رٍ یّب هیَتیث یآًت   ٍ

 آًْب را ؼرح دّذ عنیهىبً
  ؼرح دّذاصطالحبت ضذعفًَی ٍ اظترلیساظیَى را. 
 ّب را ؼرح  یثبوتر یحرارت )خؽه ٍهرطَة( رٍ ریتبث

 دّذ
 ّب را  ؼرح دّذ یثبوتر یتؽعؽبت رٍ  ریتبث 
 را  ؼرح دّذّب  یثبوتر یرٍ ی ثرئذیآلذ  جبتیترو ریتبث 
 ّب را  ؼرح دّذ یثبوتر یرٍی ثر فٌل  جبتیترو ریتبث 

 تبثیر ترویجبت  فٌل ّب رٍی ثبوتری ّب را  ؼرح دّذ 
 تبثیر الىل رٍی ثبوتری ّب را  ؼرح دّذ 

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 عبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 
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 یدر اًتْب

 -والض

Quiz  ِدر جلع

 ٌذُیآ

 یٌیتىَ
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 تبثیر ّبلَشى ّب رٍی ثبوتری ّب را  ؼرح دّذ 
 تبثیر ظَرفىتبًت ّب رٍی ثبوتری ّب را  ؼرح دّذ 
 بوتری ّب را  ؼرح دّذتبثیر فلسات ظٌگیي رٍی ث 
 تبثیر گبزّب رٍی ثبوتری ّب را  ؼرح دّذ 
 تبثیر فیلتراظیَى رٍی ثبوتری ّب را  ؼرح دّذ 
 اظٌریلیساظیَى را تعریف وٌذ 
 پبظتَریساظیَى را تعریف وٌذ 

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

 توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری  داًؽجَ ثب
 وٌذ.
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فلَر  آؼٌبیی ثب
 هیىرٍثی،

ٍ ثررظی تَوعیصًس 
راثطِ هیسثبى ٍ 

 هیىرٍارگبًیعن ّب

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

  وٌذ فیرا تعر یعیطجهیىرٍثی فلَر 
 وٌذ بىیدر هٌبطك هختلف ثذى را ث یثبوتر فلَر 
 وٌذ فیهختلف ثذى را تعر یغبلت در هىبى ّب فلَر 
 دّذ حیثذى را تَض لیاظتر هٌبطك 
 را ؼرح دّذ یعیفلَر طج ًمػ 
 حیرا  تَض هیىرٍثی از فلَر یؼذُ ًبؼ جبدیا یبّ یوبریث 

 دّذ

 اصطالح هیسثبى را تعریف وٌذ 
 اصطالح پبتَشى را تعریف وٌذ 
 اصطالح پبتَشًعیتی را تعریف وٌذ 
 هیسثبى حبهل را تعریف وٌذ 

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 یعبطف

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  021

 یدر اًتْب

 -والض

Quiz  ِدر جلع

 ٌذُیآ

 یٌیتىَ
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 اصطالح پبرازیتیعن را تعریف وٌذ 
 اصطالح وَهٌعبلیعن را تعریف وٌذ 
 اصطالح ظیٌرشیعن را تعریف وٌذ 
  ظیوجیَز را تعریف وٌذاصطالح 
 ظذّبی دفبعی ثذى را تعریف وٌذ 
 هراحل ایجبد ثیوبری تَظط ثبوتری را تَضیح دّذ 

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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 یوَوعآؼٌبیی ثب 

ّبی گرم هثجت 
 چروسا

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 را تَصیف  پٌَهَوَن ٍ نَاظترپتَو، نٌَط اظتبفیلَوج
 .وٌذ

 را ٍ پٌَهَوَن نَاظترپتَو، نًَحَُ اًتمبل اظتبفیلَو 
 .ثیبى وٌذ

 نَاظترپتَو، نَاظتبفیلَوگًَِ ّبی  از ًبؼی ایھثیوبری 
 .را ًبم ثجرد ٍ پٌَهَوَن

  نَاظترپتَو، نَاظتبفیلَوگًَِ ّبی عَاهل ثیوبریسایی  ٍ
 .ًبم ثجرد پٌَهَوَن

 نَاظتبفیلَوی وٌترل ٍ پیؽگیری از گًَِ ّب ،
 ٍ پٌَهَوَن را ثذاًذ. نَاظترپتَو

 

 ة(حیطِ عبطفی:
 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 عبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 
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 یدر اًتْب

 -والض

Quiz  ِدر جلع

 ٌذُیآ

 یٌیتىَ
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 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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آؼٌبیی ثب 

، ِاًترٍثبوتریبظ

ٍیجریَّب، 

ّلیىَثبوتر، 

ووپیلَثبوتر، ثبوتری 

 ّبی زئًََز

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

  ُصیف وٌذًترٍثبوتریبظِ را تَاخبًَاد. 
 آًتی شى ّب، عَاهل ثیوبریسائی خبًَادُ اًترٍثبوتریبظ( ِ

 .را ًبم ثجرد تَوعیي ّب(

  جٌط اؼرؼیب ولی، عَاهل ثیوبریسایی، ثیوبری ّب ٍ درهبى
 ٍ پیؽگیری از آى را ؼرح دّذ.

  ٍ ؼیگال را ؼرح دّذ. از ًبؼی ایھ عفًَتاپیذهیَلَشی 
  ٍ را ؼرح دّذ. ظبلوًَال از ًبؼی ایھ عفًَتاپیذهیَلَشی 

  تؽخیص آزهبیؽگبّی، پیؽگیری ٍ درهبى ایي ثبوتری ّب
 را ؼرح دّذ.

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.

 

 

 

 

 

ؼٌبختی، 

 عبطفی

 ظخٌراًی،

 خ،پبظ پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 

پرظػ ٍ پبظخ  021

 یدر اًتْب

 -والض

Quiz  ِدر جلع

 ٌذُیآ

 یٌیتىَ
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آؼٌبیی ثب 

، ّبظَدٍهًَب

، هبیىَثبوتریَم

، ثبوتریَم ِوَریٌ

 ولعتریذیَم ّب

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 دٍهًَبض را تعریف وٌذظَ ٍ گًَِ ّبی جٌط. 
  ظَدٍهًَبض را هؽخص ٍ ثیوبریسایی  هْنخصَصیبت

 .وٌذ
 را ثیبى وٌذ آئرٍشیٌَزا ظَدٍهًَبضّی تؽخیص آزهبیؽگب. 

ؼٌبختی، 

 عبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 
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در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

ی یب ٌیتىَ

 تؽخیصی
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 از ًبؼی ایھعفًَت  وٌترل ٍ پیؽگیری ّْبیرا 
 دّذ.را تَضیح  آئرٍشیٌَزا ظَدٍهًَبض

  اظیٌتَثبوتر را تعریف وٌذٍ گًَِ جٌط. 
 تَثبوتر را ثیبى وٌذاظیٌ از ًبؼی ْبیثیوبری. 

 وپعَل، پیلی،  آئرٍشیٌَزا عَاهل ثیوبریسایی ظَدٍهًَبض(
 .ٍ...( را ثیبى وٌذ اًذٍتَوعیي

  هخسى ٍ ًحَُ اًتمبل هیىَثبوتریَم تَثرولَزیط را تعریف
 .وٌذ

 را  لَزیطتَثرو هبیىَثبوتریَم یھصَل تؽخیص آزهبیؽگبا
 .ثیبى ًوبیذ

 ٌوٌذ تَصیفرا آى ٍ ثیوبری زایی ثبوتریَم  ِجٌط وَری. 
 ًَایھ ِخصَصیبت جٌط ولعتریذیَم را ثیبى ًوَدُ، گ 

 .ثسًذ هثبل را اھ آى جبیگبُ ٍ ثردُ ًبم را آىهْن 
 ًبؼی از  سایی، اًتمبل، تَوعیي ٍ ًوبی ثبلیٌی ثیوبریثیوبری

 ؼرح دّذ.ولعتریذیَم را گًَِ ّبی 

 ؼرح را  ، گًَِ ّبی هْن آى ٍ جبیگبُ آًْبجٌط ثبظیلَض
 دّذ.

 زخن را ثیبى وٌذ ثبظیل ظیبُ ٍ یبفتِ ّبی ثبلیٌی رایتظ. 

 ثجرد. ًبم را ٍازیھ ثی ایھ عفًَت ثر دال ایھ ًًِؽب 

  دخیل  اًعبًی ایھ عفًَت در وِ ٍازیھ ثی ایھثبوتری
 .ثرد ًبم را ّعتٌذ

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.
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ثب ولیبت  ییآؼٌب

، ظیٍیرٍض ؼٌب

ثیوبری ّبی هْن 

 ٍیرٍظی

 داًؽجَ ثتَاًذ
 الف( حیطِ ؼٌبختی:

 اجسای آى را ًبم ثجرد. فیتعر ٍیرٍض را ٍ 

 .ًمػ ٍیرٍض ّب در ایجبد عفًَت را ًبم ثجرد 

 .راّْبی گعترغ عفًَت ّبی ٍیرٍظی را ًبم ثجرد 

 ّپبتیت، ایذز، ظرخه،  هْن ٍیرٍظی از جولِ ثیوبری ّبی
 آثلِ هرغبى را ؼرح دّذ.ظرخجِ، فلج اطفبل، تجخبل، 

 
 ة(حیطِ عبطفی:

 ثِ درض گَغ وٌذ. طیتذر يیدر ح سُیثب اًگ 

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبروت داؼتِ ثبؼذ در. 

  داًؽجَ ثب توروس حَاض در طَل والض هعبئل را پیگیری
 وٌذ.

ؼٌبختی، 

 عبطفی

 ظخٌراًی،

 پبظخ، پرظػ ٍ

 گرٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 وتبة، همبلِ

ًرم افسار 
Power point 
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در اًتْبی 

ارائِ -والض

 والظی

 یٌیتىَ
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 جوع ثٌذی هطبلت 

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

-ؼٌبختی
 ظخٌراًی، عبطفی

 پبظخ، پرظػ ٍ

، گرٍّی ثحث
گرٍّی وَچه، 

 حل هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیه

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
وتبة،جسٍُ 

 آهَزؼی،
ًرم افسار 

Power point 

021 
پرظػ ٍ پبظخ ، 
حل هعبئل دادُ 

 ؼذُ
 آزهَى پبیبًی

 نحوه ارزشياتی:

 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبظجِ هی% ثبلی01% ول ًورُ ثب اظتفبدُ از وَئیس ٍ 21ارزؼیبثی ثِ صَرت وتجی وِ 
 نحوه محاسثه نمره کل:

 ًورُ% ول 01   آزهَى پبیبى ترم
 % ول ًور21ُ  وَئیس ٍ تىبلیف درظی

  مناتع:
1- Medical Microbiology, P.R. Murray (latest edition) 

2- Medical Microbiology, Jawetz (latest ed) 


