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   گردش علمی، آزمایشی   –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایامرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( ها بر اساس اهداف می آزمون
 دانشجویان( برگزار گردد. 

شماره  

 جلسه 

اهداف میانی  )رئوس  

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی،  

 عاطفی، روان حرکتی( 
 اهداف  حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری 

مواد و وسایل  

 آموزشی 
 زمان جلسه 

  و وظایف  تکالیف

 دانشجو 
 ارزشیابی نحوه

1 

کلیات   آشنایی با

آزمایشگاه قارچ شناسی  

چ نمونه برداری از قارو

های سطحی، جلدی و 

 زیرجلدی 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 .را نام ببرد قارچ شناسیابزار های مورد استفاده در آزمایشگاه  -1

 .را بیان کند شناسیقارچ زمایشگاه آاصول ایمنی در  -2

 وسایل مورد استفاده در نمونه برداری را بیان کند -3

طریقه نمونه برداری قارچ های سطحی، جلدی و زیر جلدددی را  -4

 به طور کامل شرح دهد.

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده مددی شددود بددا -3

شناختی 

،روانددی، 

حرکتی 

 عاطفیو

 سددرنرانی، 

پرسددد  و 

اسخ،بحث پ

 گروهی

وسدددایل و 

مددددددواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

ویدددددد و 

 پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی، 

نددرم افددزار 
Power 

point 

 دقیقه120

پرسددد  و 

پاسدددخ در 

انتهدددددای 

کددددد س 

،آمددددادگی 

جلسه  برای 

 آینده

 آغازین
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 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

 نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را انجام دهد. -1

نمونه گیری از قارچ های سطحی، جلدی و زیرجلدددی را   نحوه کار-2

 انجام دهد.

2 
نمونه برداری از  آشنایی با 

 قارچ های سیستمیک 

 دانشجو باید قادر باشد:

 اختی:الف( حیطه شن

 وسایل مورد استفاده در نمونه برداری را بیان کند -1

را به طور کامل   های سیستمیکطریقه نمونه برداری قارچ   -2

 شرح دهد.

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

ع مورد بحث پرسیده مددی شددود بددا به سواالتی که در مورد موضو-3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

 نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را انجام دهد. -1

نمونه گیری از قارچ های سیستمیک را انجام   نحوه کار-2

 دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

3 
طرز تهیه الم   آشنایی با

مستقیم قارچی و تهیه 

 محلول های شفاف کننده 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

هیه الم مستقیم از نمونه های قارچی را بیددان روش های ت -1

 کند.

طرز تهیه انواع محلول های شددفاف کننددده نموندده هددای  -2

 قارچی را به طور کامل شرح دهد.

 ب(حیطه عاطفی :

در هنگام تدریس به درس توجه داشته و بددا دقددت گددوش    -1

 دهد.

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

ورد موضوع مورد بحث پرسددیده مددی به سواالتی که در م -3

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

و مواد  وسایل

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی
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 .مستقیم قارچی را تهیه کندباید بتواند الم -1

انواع محلول های شفاف کننده نمونه هددای باید بتواند    -2

 . قارچی را تهیه کند

4 
انواع محیط   آشنایی با

کشت آزمایشگاهی در  

 جداسازی قارچ ها 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 انواع محیط کشت قارچ ها را بیان کند. .1

 طرز تهیه انواع محیط کشت قارچ را به شرح دهد. .2

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسددیده مددی  .3

 پاسخ دهد.شود با انگیزه 

 ج(حیطه روانی حرکتی:

 انواع محیط کشت قارچی را تهیه کند.باید بتواند  -1

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

ر انتهای ک س د

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

5 
روش کشت  آشنایی با

 روی الم یا اس ید کالچر

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 هدف از روش اس ید کالچر را بیان کند. -1

 طرز روش کشت روی الم را توضیح دهد. -2

 د.روش تهیه مونته دا می و موقت از کشت روی الم را بیان کن -3

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شددود بددا   -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

 روش کشت روی الم را انجام دهد.باید بتواند  -1

 باید یک مونته دا می و موقت از کشت روی الم تهیه کند.-2

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

ای  ،آمادگی بر

 جلسه آینده 

 تکوینی

6 
انواع روش آشنایی با 

نگهداری قارچ ها در 

 آزمایشگاه 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 انواع روش های نگهداری قارچ ها را بیان کند -1

رز نگهداری قارچ ها را به صورت کوتاه مدددت و بلنددد مدددت ط -2

 توضیح دهد.  

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی
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 ب(حیطه عاطفی :

 ه درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.در هنگام تدریس ب  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

قارچ ها را در شرایط آزمایشگاهی بدده صددورت کوتدداه باید بتواند  -1

 .مدت و بلند مدت نگهداری کند

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

7 
رفولوژی ومآشنایی با 

 ی سطحی قارچ ها

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -1

 قارچ های سطحی را بیان کند.موارد تشریصی   -2

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

ه سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا ب -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از  -2

 .میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

8 
مورفولوژی شبه آشنایی با 

)عوامل   چ های سطحیقار

 باکتریال(

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -4

 شبه قارچ های سطحی را بیان کند.موارد تشریصی   -5

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 مشارکت فعال داشته باشد.در مباحث مطرح شده   -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -6

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی
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باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از  -2

 وپ پس از کار را انجام دهد.میکروسک

9 

رفولوژی ونایی با مآش

قارچ های جلدی )کچلی  

  سر(

 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -7

بیددان   جلدی عامل کچلی سددرانواع قارچ های  موارد تشریصی   -8

 د.کن

 ب(حیطه عاطفی :

 ش دهد.در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گو  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -9

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد -1

 نظر را شناسایی کند.

طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از  بایددد بتوانددد-2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

 

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

شرکت در بحث  
و پاسخ   پرس 

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 کوینیت

 

10 

رفولوژی وآشنایی با م

قارچ های جلدی )کچلی  

 بدن و ناخن(  

 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -10

انواع قارچ های جلدی عامددل کچلددی بدددن و موارد تشریصی   -11

 د.ناخن بیان کن

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -12

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

روسکوپ فیکس و نمونه مددورد باید بتواند الم آموزشی را زیر میک-1

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

  کتاب،جزوه

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

شرکت در بحث  
پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 کوینیت
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 نظر را شناسایی کند.

بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

11 
رفولوژی وآشنایی با م

 قارچ های زیرجلدی   

 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -13

 د.انواع قارچ های زیرجلدی را بیان کنتشریصی  موارد   -14

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -15

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد باید  -1

 نظر را شناسایی کند.

بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ژیکما

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

شرکت در بحث  
پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 کوینیت

 

12 

رفولوژی وآشنایی با م

  قارچ های سیستمیک

   حقیقی

 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -16

بیددان سیسددتمیک حقیقددی را انواع قارچ های موارد تشریصی   -17

 د.کن

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -18

 ه پاسخ دهد.انگیز

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

وهی،گر بحث  

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

شرکت در بحث  
پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 کوینیت

 



 

 حیدریه ت ترب علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

13 

رفولوژی وآشنایی با م

مرمرهای کاندیدا و  

 کریپتوکوکوس  

 

 د:دانشجو باید قادر باش

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -19

مرمرهددای کاندیدددا و کریپتوکوکددوس را در موارد تشریصددی   -20

 د.محیط کشت و بافت را بیان کن

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 شته باشد.در مباحث مطرح شده مشارکت فعال دا  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -21

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از -2

 انجام دهد.  میکروسکوپ پس از کار را

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

شرکت در بحث  
پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 کوینیت

 

14 

رفولوژی وایی با مآشن

مرمرهای ژ وتریکوم،  

رودوتروال و  

 پنوموسیستیس 

 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -22

مرمرهددای ژ وتریکددوم، رودوتددروال و  مددوارد تشریصددی  -23

 د.پنوموسیستیس را بیان کن

 ب(حیطه عاطفی :

 س به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.در هنگام تدری  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -24

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

ر بحث  شرکت د 
پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 کوینیت

 

15 
رفولوژی وآشنایی با م

قارچ های ساپروفیت  

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

شناختی ،  

روانی،  

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 
 دقیقه  120

شرکت در بحث  
پرس  و پاسخ  

 کوینیت
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 موکورال و آسپرژیلوس 

 
 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -25

و انواع آسپرژیلوس   ساپروفیت های موکورال  موارد تشریصی   -26

 د.را بیان کن

 ب(حیطه عاطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بددا  -27

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد باید بتواند الم  -1

 نظر را شناسایی کند.

بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت از -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

حرکتی،  

 عاطفی
 وایت برد گروهی، بحث

 ماژیک

 روژکتور وید و پ

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

16 

رفولددوژی وآشددنایی بددا م

سدداپروفیت هددای پنددی 

سددددیلیوم، فوزاریددددوم 

 شریا لسودوآ

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

را در زیددر میکروسددکوپ الم  صحیح    طریقه فیکس کردن -1

 بداند.

سدداپروفیت هددای پنددی سددیلیوم، انواع  موارد تشریصی   -2

 را بیان کند. فوزاریوم و سودوآلشریا بو یدی

را بیددان کاندیدا در محیط کشت و بافددت موارد تشریصی   -3

 کند.

 ب(حیطه عاطفی :

 درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.در هنگام تدریس به  -1

 ث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.در مباح  -2 

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسددیده مددی  -4

 شود با انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مددورد -1

 نظر را شناسایی کند.

از بایددد بتوانددد طریقدده نگهددداری از الم آموزشددی و حفا ددت -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 ینیکوت

 

 آزمون پایانیپرس  و   دقیقه  120 ---- سرنرانی، شناختی ،   دانشجو باید قادر باشد:آزمون عملددی و سددنج   17
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 نحوه ارزشیابی:

 گردد.  در امتحان پایان ترم محاسبه می مانده باقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم 
 کل نمره  %20   کوئیز و تکالیف درسی 

 

 منابع:
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 قارچ شناسی جامع پزشکی. دکتر فریده زینی  .3

 قارچ های بیماری زا. دکتر جواد نعمتیاناطلس رنگی  .4

 
 

 

تدددوان دانشدددجویان در 

تشددددری  الم هددددای 

  آموزشی

 الف( حیطه شناختی:

 مطالب ارا ه شده در طول ترم راتوضیح دهد -1

 آزمای  ها مرتلف ارا ه شده در طول ترم را توضیح دهد-2

 هدف از ارا ه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد -1

 .نگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کندبا ا -2

روانی،  

حرکتی،  

 عاطفی

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

حل   -پاسخ
مسا ل داده  

 شده


