
 
 پیراپسغکی دانػکذه

 ترهی طرح درش
 

 ًظشی() 2ثبمتشی ؿٌبػی پضؿنیعنٌاى درش : 
 ّیآصهبیـگب علَم پیَػتًِبمبسؿٌبػی  دٍم داًـجَیبى تشم هخاطباى:

  ٍاحذ 2 ًاحذ: تعذاد

  ـٌجِ ّشّفتِینسٍصّبی  10لغبیت  8ػبعت  ضاعت پاضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر:

 95 -96ػبل تحصیلی  اٍلیوؼبل ً ّشّفتِؿٌجِ ػِ  بیٍصّس 10لغبیت  8ػبعت زهاى ارائو درش: 

 دمتشای تخصصی ثبمتشی ؿٌبػی پضؿنی ًصشالِ ػْشاثی دمتش هذرش:

 ًذاسد درش ً پیع نیاز:

 

 ٍ هشفَلَطی ثٌذی، طجقِ اّویت، ٍ ثیوبسیضا اص ًظش تبسیخچِ ّبی ثبمتشی ثب داًـجَیبى آؿٌبیی :ىذف کلی درش 

 ، طًیل آًتی خصَصیبت ، ثیَؿیویبیی صفبت مـت سؿذ، خصَصیبت ، ثَلیؼنهتب ٍ فیضیَلَطی ، ػبختوبى

 ، مٌتشل ٍ پیـگیشی آصهبیـگبّی، تـخیص هصًَیت، اپیذهیَلَطی، ثبلیٌی، عالئن پبتَطًض، ثیوبسیضایی، فبمتَسّبی

 داسٍیی هقبٍهت ٍ دسهبى
 اىذاف کلی جلطات : )جيت ىر جلطو یک ىذف(

 نشٍاسگبًیؼوْب ٍ ٍامٌؾ ایوٌی ثِ عفًَتْب.ملیبت، هنبًیؼن پبتَطًیؼیتِ هی -1

 )اػتبفیلَمَك، هینشٍمَك، پالًَمَك،...( هینشٍمَمبػِ -2

 )اػتشپتَمَك ّب، پٌَهَمَك ّب،...( اػتشپتَمَمبػِ -3

 اسیضیپلَتشینغ مَسیٌِ ثبمتشیَهْب، لیؼتشیب ٍ -4

 ثبػیلَع ّب -5

 ملؼتشیذیَم ّب -6

 یؼشیبػِبً -7

 ملجؼیال، پشٍتئَع، یشػیٌیب، ...( آًتشٍثبمتشیبػِ)ػبلوًَال، ؿیگال، اؿشؿیبّب، -8

 ػَدٍهًَبداػِ)ػَدٍهًَبع، اػتٌَتشٍفَهًَبع، ثَسخَلذسیب،...( -9

 ثشٍػال، ّوَفیلَع، ثَسدتال -10

 ٍیجشیَ، آئشٍهًَبع ٍپلضیَهًَبع ٍموپیلَثبمتشٍ ّلینَثبمتش -11

 هبینَثبمتشیَهْب -12

 اػپیشٍمت ّب)ثَسلیب، تشُ پًَوب، لپتَػپیشا( -13

 ػوبّبهبینَپال، سینتضیب، مالهیذیب -14

 آمتیٌَهیؼت ًٍَمبسدیب، اػتشپتَهبیؼغ -15

 ثبمتشیْبی ثی َّاصی -16

 
 اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:

 

 ملیبت، هنبًیؼن پبتَطًیؼیتِ هینشٍاسگبًیؼوْب ٍ ٍامٌؾ ایوٌی ثِ عفًَتْب  ىذف کلی جلطو اًل:

 :اًلاىذاف ًیژه جلطو 
 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 صا سا تَضیح دّذ.ؽ ّبی هختلف طجقِ ثٌذی ثبمتشی ّبی ثیوبسیسٍ-1-1



 صا ثـٌبػذ.جٌغ ّب ٍ گًَِ ّبی هختلف ثبمتشی ّبی ثیوبسی -2-1

 سا تَضیح دّذ. هنبًیؼن پبتَطًیؼیتِ هینشٍاسگبًیؼوْب -3-1

 ّبی ثبمتشیبل سا تَضیح دّذ.ّبی ایوٌی ثذى دس هقبثل عفًَتاًَاع ٍامٌؾ -4-1

 )اػتبفیلَمَك، هینشٍمَك، پالًَمَك،...( هینشٍمَمبػِ :دًمىذف کلی جلطو 

 :دًماىذاف ًیژه جلطو 
 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ّبی هختلف خبًَادُ هینشٍمَمبػِ سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ.جٌغ -1-2

 گًَِ ّبی هختلف اػتبفیلَمَك سا ثـٌبػذ.-2-2

 اٍسئَع سا تَضیح دّذ.اػتبفیلَمَك  اّویت ٍ تبسیخچِ -3-2

 اػتبفیلَمَك اٍسئَع سا تَضیح دّذ. ػبختوبى ٍ هشفَلَطی  -4-2

 اػتبفیلَمَك اٍسئَع سا تَضیح دّذ. هتبثَلیؼن ٍ فیضیَلَطی  -5-2

 اػتبفیلَمَك اٍسئَع سا تَضیح دّذ. طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -6-2

 اػتبفیلَمَك اٍسئَع سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -7-2

 اػتبفیلَمَك اٍسئَع سا تَضیح دّذ. هصًَیت دس عفًَت ّبی اپیذهیَلَطی ٍ  ثبلیٌی، عالئن  -8-2

 اػتبفیلَمَك اٍسئَع سا تَضیح دّذ. آصهبیـگبّی تـخیص  -9-2

 سا تَضیح دّذ. سا دس اػتبفیلَمَك اٍسئَع داسٍیی هقبٍهت ٍ دسهبى ، مٌتشل ٍ پیـگیشی  -10-2

اّویت ٍ ًقؾ اػتبفیلَمَك اپیذسهیذیغ ٍ اػتبفیلَمَك ػبپشٍفیتینَع دس عفًَت ّبی اًؼبى تَضیح  -11-2

 دّذ.

 اػتشپتَمَمبػِ)اػتشپتَمَك ّب، پٌَهَمَك ّب،...( :ضٌمىذف کلی جلطو 

 :ضٌماىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ف اػتشپتَمَك سا ثـٌبػذ.گًَِ ّبی هختل-1-3

 اػتشپتَمَك پیَطًغ سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تبسیخچِ -2-3

 اػتشپتَمَك پیَطًغ سا تَضیح دّذ. ػبختوبى ٍ هشفَلَطی  -3-3

 اػتشپتَمَك پیَطًغ سا تَضیح دّذ. هتبثَلیؼن ٍ فیضیَلَطی  -4-3

 َك پیَطًغ سا تَضیح دّذ.اػتشپتَم طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -5-3



 اػتشپتَمَك پیَطًغ سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -6-3

 اػتشپتَمَك پیَطًغ سا تَضیح دّذ. هصًَیت دس عفًَت ّبی اپیذهیَلَطی ٍ  ثبلیٌی، عالئن  -7-3

 اػتشپتَمَك پیَطًغ سا تَضیح دّذ. آصهبیـگبّی تـخیص  -8-3

 اػتشپتَمَك پیَطًغ سا تَضیح دّذ. دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -9-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِ )پٌَهَمَك(اػتشپتَمَك  اّویت ٍ تبسیخچِ -10-3

 اػتشپتَمَك پیَطًغ سا تَضیح دّذ. ػبختوبى ٍ هشفَلَطی  -11-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَمَك  هتبثَلیؼن ٍ فیضیَلَطی  -12-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَمَك  طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ییثیَؿیویب صفبت سؿذ، خصَصیبت -13-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَمَك  پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -14-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَمَك  هصًَیت دس عفًَت ّبی اپیذهیَلَطی ٍ  ثبلیٌی، عالئن  -15-3

 ا تَضیح دّذ.س ًوًَیِاػتشپتَمَك  آصهبیـگبّی تـخیص  -16-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَمَك  دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -17-3

 اسیضیپلَتشینغ مَسیٌِ ثبمتشیَهْب، لیؼتشیب ٍ :چيارمىذف کلی جلطو 

  :چيارماىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ح دّذ.ّبی مَسیٌِ ثبمتشیَم سا تَضیگًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-4

گًَِ مَسیٌِ ثبمتشیَم دیفتشیِ سا تَضیح  طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-4

 دّذ.

 مَسیٌِ ثبمتشیَم دیفتشیِ سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-4

 سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس ثیوبسی دیفتشی ثبلیٌی، عالئن -4-4 

 سا تَضیح دّذ. ثیوبسی دیفتشی آصهبیـگبّی تـخیص -5-4

 سا تَضیح دّذ. ثیوبسی دیفتشی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-4

 لیؼتشیب هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ. طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -7-4

 ذ.لیؼتشیب هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -8-4

 ًبؿی اص لیؼتشیب هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -9-4



 لیؼتشیب هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ. آصهبیـگبّی تـخیص -10-4

 ًبؿی اص لیؼتشیب هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ. عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -11-4

 اسیضپلَتشینغ سا تَضیح دّذ. طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی تصفب سؿذ، خصَصیبت -12-4

 اسیضپلَتشینغ سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -13-4

 ًبؿی اص اسیضپلَتشینغ سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -14-4

 یح دّذ.اسیضپلَتشینغ سا تَض آصهبیـگبّی تـخیص -15-4

 ًبؿی اص اسیضپلَتشینغ سا تَضیح دّذ. عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -16-4

ّبی مَسیٌِ ثبمتشیَم دیفتشیِ، لیؼتشیب هٌَػیتَطًغ ٍ اسیضپلَتشینغ سا تَضیح تـخیص افتشاقی ثیي گًَِ -17-4

 دّذ.

 ثبػیلَع ّب :پنجنىذف کلی جلطو 

 
 :پنجناىذاف ًیژه جلطو 

 لؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:دس پبیبى ایي ج

 ثبػیلَع آًتشاػیغ سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تبسیخچِ -1-5

 ثبػیلَع آًتشاػیغ سا تَضیح دّذ. طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-5

 ثبػیلَع آًتشاػیغ سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-5

 سا تَضیح دّذ.یَلَطی ٍ هصًَیت دس ثیوبسی ػیبُ صخن اپیذه ثبلیٌی، عالئن -4-5

 ثبػیلَع آًتشاػیغ سا تَضیح دّذ. آصهبیـگبّی تـخیص -5-5

 .سا تَضیح دّذثیوبسی ػیبُ صخن  دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-5

 ملؼتشیذیَم ّب :نغػىذف کلی جلطو 

 :نغػاىذاف ًیژه جلطو 

 ا تَضیح دّذ.ّبی ملؼتشیذیَم سگًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-6

 ّبی ملؼتشیذیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-6

 ّبی ملؼتشیذیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-6

 مَلیت ثب غـبی مبرةّبی ثَتَلیؼن، مضاص، گبًگشى گبصی ٍ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس ثیوبسی ثبلیٌی، عالئن -4-6

 سا تَضیح دّذ.



 ّبی ملؼتشیذیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -5-6

سا تَضیح  ّبی ثَتَلیؼن، مضاص، گبًگشى گبصی ٍ مَلیت ثب غـبی مبرةثیوبسی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-6

 دّذ.

 ؼیال، پشٍتئَع، یشػیٌیب، ...(آًتشٍثبمتشیبػِ)ػبلوًَال، ؿیگال، اؿشؿیبّب، ملج :نىفتىذف کلی جلطو 

 :نىفتاىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ّبی اؿشیـیب ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-7

 ّبی اؿشیـیب ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-7

 ّبی اؿشیـیب ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ سّبیفبمتَ  -3-7

 ّبی اؿشیـیب ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -4-7 

 ّبی اؿشیـیب ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -5-7

 ّبی اؿشیـیب ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-7

 ّبی ػبلوًَال ٍ یشػیٌیب سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -7-7

 ّبی ػبلوًَال ٍ یشػیٌیب سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -8-7

 ّبی ػبلوًَال ٍ یشػیٌیب سا تَضیح دّذ.ِگًَ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -9-7

 ّبی ػبلوًَال ٍ یشػیٌیب سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -10-7

 سا تَضیح دّذ. ّبی تت تیفَئیذ ٍ طبعَىثیوبسی آصهبیـگبّی تـخیص -11-7

 سا تَضیح دّذ. فَئیذ ٍ طبعَىّبی تت تیثیوبسی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -12-7

 ًبیؼشیبػِ :نىػتىذف کلی جلطو 

 :نىػتاىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ّبی ًبیؼشیب گٌَسُ ٍ ًبیؼشیب هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-8

ّبی ًبیؼشیب گٌَسُ ٍ ًبیؼشیب ِگًَ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-8

 هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.

 ّبی ًبیؼشیب گٌَسُ ٍ ًبیؼشیب هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-8

ّبی ًبیؼشیب گٌَسُ ٍ ًبیؼشیب ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -4-8 



 سا تَضیح دّذ.هٌٌظیتیذیغ 

 ّبی ًبیؼشیب گٌَسُ ٍ ًبیؼشیب هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -5-8

ّبی ًبیؼشیب گٌَسُ ٍ ًبیؼشیب هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح ًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-8

 دّذ.

 ثَسخَلذسیب،...( ع، )ػَدٍهًَبع، اػتٌَتشٍفَهًَب ػَدٍهًَبداػِ :ننيىذف کلی جلطو 

  :ننياىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ّبی ػَدٍهًَبع سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-9

 ّبی ػَدٍهًَبع سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-9

 ّبی ػَدٍهًَبع سا تَضیح دّذ.گًَِ َطًضپبت ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-9

 ّبی ػَدٍهًَبع سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -4-9 

 ّبی ػَدٍهًَبع سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -5-9

 تَضیح دّذ. ّبی ػَدٍهًَبع ساًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-9

 ثشٍػال، ّوَفیلَع، ثَسدتال :ندىىذف کلی جلطو 

 :ندىاىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ّبی ثشٍػال سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-10

 ّبی ثشٍػال سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-10

 ّبی ثشٍػال سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-10

 ّبی ثشٍػال سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -4-10 

 ّبی ثشٍػال سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -5-10

 ّبی ثشٍػال سا تَضیح دّذ.ی اص گًًَِبؿ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-10

 ثَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ.  اّویت ٍ تبسیخچِ -7-10

 ثَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -8-10

 ثَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -9-10



 ًبؿی اص ثَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -10-10

 ثَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. آصهبیـگبّی تـخیص -11-10

 ًبؿی اص ثَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -12-10

 تَضیح دّذ. ّبی ّوَفیلَع ساگًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -13-10

 ّبی ّوَفیلَع سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -14-10

 ّبی ّوَفیلَع سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -15-10

 َضیح دّذ.ّبی ّوَفیلَع سا تًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -16-10

 ّبی ّوَفیلَع سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -17-10

 ّبی ّوَفیلَع سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -18-10

 ٍ ّلینَثبمتش پلضیَهًَبع ٍموپیلَثبمتش ٍیجشیَ، آئشٍهًَبع ٍ :نیازدىىذف کلی جلطو 

 :نیازدىاىذاف ًیژه جلطو 

 ٍیجشیَ ملشا سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ سیخچِتب-1-11

 ٍیجشیَملشا  سا تَضیح دّذ. طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-11

 ٍیجشیَ ملشا  سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-11

 لشا سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص ٍیجشیَ م اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -4-11

 ّبی آئشٍهًَبع ٍ پلضیَهًَبع سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -5-11

 ّبی آئشٍهًَبع ٍ پلضیَهًَبع سا تَضیح دّذ.گًَِ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -6-11

 ّبی آئشٍهًَبع ٍ پلضیَهًَبع سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -7-11

ّبی آئشٍهًَبع ٍ پلضیَهًَبع سا ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -8-11

 تَضیح دّذ.

 ّبی آئشٍهًَبع ٍ پلضیَهًَبع سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -9-11

 َضیح دّذ.ّبی آئشٍهًَبع ٍ پلضیَهًَبع سا تًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل -10-11

 ّبی موپیلَثبمتش سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -11-11

 ّبی موپیلَثبمتش ططًٍی ٍ موپیلَثبمتش فتَع سا تَضیح دّذ.گًَِ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -12-11

 ح دّذ.ّبی موپیلَثبمتش ططًٍی ٍ موپیلَثبمتش فتَع سا تَضیگًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -13-11



ًبؿی اص موپیلَثبمتش ططًٍی ٍ موپیلَثبمتش فتَع سا  اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -14-11

 تَضیح دّذ.

 ّبی موپیلَثبمتش سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -15-11

 یح دّذ.ّبی موپیلَثبمتش سا تَضًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -16-11

 ّلینَثبمتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تبسیخچِ -17-11

 ّلینَثبمتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -18-11

 ّلینَثبمتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -19-11

 ًبؿی اص ّلینَثبمتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -20-11

 ّلینَثبمتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. آصهبیـگبّی تـخیص -21-11

 ًبؿی اص ّلینَثبمتش پیلَسی سا تَضیح دّذ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -22-11

 هبینَثبمتشیَهْب :ندًازدىىذف کلی جلطو 

 :ندًازدىاىذاف ًیژه جلطو 

 ِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:دس پبیبى ایي جلؼ

 ّبی هبینَثبمتشیَم تَثشمَلَصیغ ٍ هبینَثبمتشیَم لپشُ سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-12

 ّبی هبینَثبمتشیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-12

هبینَثبمتشیَم تَثشمَلَصیغ ٍ هبینَثبمتشیَم لپشُ سا تَضیح  ّبیگًَِ پبتَطًض صایی ٍثیوبسی فبمتَسّبی  -3-12

 دّذ.

 ّبی هبینَثبمتشیَم سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -4-12

 ّبی هبینَثبمتشیَم تَثشمَلَصیغ ٍ هبینَثبمتشیَم لپشُ سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -5-12

ّبی هبینَثبمتشیَم تَثشمَلَصیغ ٍ هبینَثبمتشیَم ًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-12

 لپشُ سا تَضیح دّذ.

 ّبی آتیپیل هبینَثبمتشیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ خصَصیبت -7-12

 )ثَسلیب، تشُ پًَوب، لپتَػپیشا( اػپیشٍمت ّب :نضیسدىىذف کلی جلطو 

 :نسدىضیاىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ثیوبسی ػیفلیغ سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تبسیخچِ-1-13



 تشپًَوب پبلیذٍم سا تَضیح دّذ. طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-13

 تشپًَوب پبلیذٍم سا تَضیح دّذ. پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-13

 سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس ثیوبسی ػیفلیغ ثبلیٌی، عالئن -4-13 

 سا تَضیح دّذ. ثیوبسی ػیفلیغ آصهبیـگبّی تـخیص -5-13

 ا تَضیح دّذ. ثیوبسی ػیفلیغ س دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-13

 ّبی ثَسلیب سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -7-13

 ّبی ثَسلیب سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ یویبییثیَؿ صفبت سؿذ، خصَصیبت -8-13

 ّبی ثَسلیب سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -9-13

 سا تَضیح دّذ. ّبی تت ساجعِ ٍ ثیوبسی الیناپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس ثیوبسی ثبلیٌی، عالئن -10-13

 ب سا تَضیح دّذ.ّبی ثَسلیگًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -11-13

 سا تَضیح دّذ. ّبی تت ساجعِ ٍ ثیوبسی الینثیوبسی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -12-13

 ّبی ثَسلیب سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -13-13

 ّبی لپتَػپیشا سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -14-13

 ّبی لپتَػپیشا سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض یوبسیضایی ٍث فبمتَسّبی  -15-13

 سا تَضیح دّذ.اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس ثیوبسی لپتَػپیشٍصیغ  ثبلیٌی، عالئن -16-13

 ّبی لپتَػپیشا سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -17-13

 سا تَضیح دّذ.ثیوبسی لپتَػپیشٍصیغ  دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -18-13

 مالهیذیب، سینتضیب، هبینَپالػوبّب :ندىچيارف کلی جلطو ىذ

 :ندىچياراىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ّبی مالهیذیب سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-14

 ّذ.ّبی مالهیذیب سا تَضیح دگًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-14

 ّبی مالهیذیب سا تَضیحگًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-14

 ّبی مالهیذیب سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -4-14

 ّبی مالهیذیب سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -5-14



 ّبی مالهیذیب سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ یعفًَت ّب دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-14

 ّبی سینتضیب سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -7-14

 ّبی سینتضیب سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -8-14

 ّبی سینتضیب سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -9-14

 ّبی سینتضیب سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -10-14

 ّبی سینتضیب سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -11-14

 ّبی سینتضیب سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -12-14

 بینَپالػوب سا تَضیح دّذ.ّبی هگًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -13-14

 ّبی هبینَپالػوب سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -14-14

 ّبی هبینَپالػوب سا تَضیح دّذ.گًَِ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -15-14

 ّبی هبینَپالػوب سا تَضیح دّذ.ًِبؿی اص گًَ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -16-14

 ّبی هبینَپالػوب سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -17-14

 ّبی هبینَپالػوب سا تَضیح دّذ.ًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -18-14

 آمتیٌَهیؼت ًٍَمبسدیب، اػتشپتَهبیؼغ :نپانسدىىذف کلی جلطو 

  :نپانسدىاىذاف ًیژه جلطو 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 اػتشپتَهیؼغ سا تَضیح دّذ. ًَمبسدیب، ، ّبی امتیٌَهیؼتگًَِ اّویت ٍ تبسیخچِ -1-15

 اػتشپتَهیؼغ سا تَضیح دّذ. ًَمبسدیب، ، ّبی امتیٌَهیؼتگًَِ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-15

 اػتشپتَهیؼغ سا تَضیح دّذ. ًَمبسدیب، ، ّبی امتیٌَهیؼتًِگَ پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-15

اػتشپتَهیؼغ سا  ًَمبسدیب، ، ّبی امتیٌَهیؼتًبؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی دس عفًَت ّبی ٍ ثبلیٌی عالئن -4-15 

 تَضیح دّذ.

 اػتشپتَهیؼغ سا تَضیح دّذ. ًَمبسدیب، ، ّبی امتیٌَهیؼتگًَِ آصهبیـگبّی تـخیص -5-15

اػتشپتَهیؼغ سا  ًَمبسدیب، ، ّبی امتیٌَهیؼتًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-15

 تَضیح دّذ.

 ثبمتشیْبی ثی َّاصی :نغانسدىىذف کلی جلطو 

 :نغانسدىاىذاف ًیژه جلطو 



 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ح دّذ.َّاصی سا تَضیثی ّبیثبمتشی اّویت ٍ تبسیخچِ -1-16

 َّاصی سا تَضیح دّذ.ثی ّبیثبمتشی طًیل آًتی خصَصیبت ٍ ثیَؿیویبیی صفبت سؿذ، خصَصیبت -2-16

 َّاصی سا تَضیح دّذ.ثی ّبیثبمتشی پبتَطًض ثیوبسیضایی ٍ فبمتَسّبی  -3-16

 ضیح دّذ.َّاصی سا تَثی ّبیًبؿی اص ثبمتشی اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّبی ثبلیٌی، عالئن -4-16 

 َّاصی سا تَضیح دّذ.ثی ّبیثبمتشی آصهبیـگبّی تـخیص -5-16

 َّاصی سا تَضیح دّذ.ثی ّبیًبؿی اص ثبمتشی عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-16
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1- Practical Medical Microbiology (Mackle& McCartney) Latest ed 

  

 ػخٌشاًی ، پشػؾ ٍ پبػخ رًظ تذریص:

 پشٍطمتَس  ٍیذیَ ٍایت ثشد ، مبهپیَتش ،  پبٍسپَیٌت، ّبی اػالیذ ایل آهٌزغی :ًض
 
 

 ضنجع ً ارزغیابی
 

ضين از نوره کل)بر  رًظ       آزهٌى
 حطب درصذ(

 ضاعت تاریخ 

  هر جلسه 01 کتبی  کٌئیس

 10-12ؿٌجِ  MCQ 20 06/09/95کتبی  ترم آزهٌى هیاى 
 30/10-30/12دٍؿٌجِ MCQ  60 28/10/95کتبی  آزهٌى پایاى ترم
حضٌر فعال در 

 کالش
  ّش جلؼِ  10  ارزشیابی استاد

 
 
 
 

 اص .ثبؿٌذ داؿتِ حضَس دسع دسمالع اػتبد اص قجل هَظفٌذ داًـجَیبى هقررات کالش ً انتظارات از دانػجٌ:

 هطبلت سئَع جلؼِ، ّش پبیبى دس .اػتدٍ ػبعت  مالع ّش صهبى هذت .مٌٌذ علوی خَداسی غیش ّبی ثحث

 حبضش مالع دس قجلی هطبلعِ ثب تَاًذ هی داًـجَ لزا گشدد هی اسائِ داًـجَیبى ثِ ؿفبّی طَس ثِ آیٌذُ جلؼِ

  .ؿَد

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول      نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:        

 

 بل:                                   تبریخ ارسبل :تبریخ تحویل:                          تبریخ ارس

 



 )نظری( 2پسشکی شناسی  باکتری جدول زمانبندی درس

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

ملیبت، هنبًیؼن پبتَطًیؼیتِ هینشٍاسگبًیؼوْب ٍ ٍامٌؾ ایوٌی  23/06/95 1

 ثِ عفًَتْب

 دمتش ػْشاثی

 دمتش ػْشاثی مَك، هینشٍمَك، پالًَمَك،...()اػتبفیلَ هینشٍمَمبػِ 06/07/95 2

 دمتش ػْشاثی )اػتشپتَمَك ّب، پٌَهَمَك ّب،...( اػتشپتَمَمبػِ 13/07/95 3

 دمتش ػْشاثی مَسیٌِ ثبمتشیَهْب، لیؼتشیب ٍاسیضیپلَتشینغ 27/07/95 4

 دمتش ػْشاثی اسیضپلَتشینغ لیؼتشیب، 04/08/95 5

 ثیدمتش ػْشا ّب ثبػیلَع 11/08/95 6

 دمتش ػْشاثی ّب ملؼتشیذیَم 18/08/95 7

 دمتش ػْشاثی ًبیؼشیبػِ 25/08/95 8

 دمتش ػْشاثی (ٍ...اؿشیـیب ٍ ؿیگال) آًتشٍثبمتشیبػِ 02/09/95 9

 دمتش ػْشاثی ػَدٍهًَبداػِ 09/09/95 10

 دمتش ػْشاثی ثشٍػال، ّوَفیلَع، ثَسدتال 16/09/95 11

 دمتش ػْشاثی ٍپلضیَهًَبع ٍموپیلَثبمتشٍ ّلینَثبمتشٍیجشیَ، آئشٍهًَبع  23/09/95 12

 دمتش ػْشاثی هبینَثبمتشیَهْب 30/09/95 13

 دمتش ػْشاثی )ثَسلیب، تشُ پًَوب، لپتَػپیشا( اػپیشٍمت ّب 07/10/95 14

 آمتیٌَهیؼت ًٍَمبسدیب، اػتشپتَهبیؼغ 14/10/95 15
 

 دمتش ػْشاثی

 ػْشاثیدمتش  ثبمتشیْبی ثی َّاصی 15/10/95 16

 

 

 

 


