
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 ًظشی() تاکتشی ؿٌاػی پضؿکیعنوان درس : 
 ّیآصهایـگا علَم کاسؿٌاػی پیَػتِ نپٌج داًـجَیاى تشم مخاطبان:

  ٍاحذ 3 واحد: تعداد

  ّشّفتِ ثِچْاسؿٌسٍصّای  10لغایت  8ػاعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 ّفتِ دٍم( 8) ؿٌثِػِ سٍصّای  10لغایت  8ػاعت ؿٌثِ ٍ دٍ ایٍّصس 10لغایت  8ػاعت زمان ارائه درس: 

 1400 -1401ػال تحصیلی  اٍلیوؼال ً ّشّفتِ

 دکتشای تخصصی تاکتشی ؿٌاػی پضؿکی ًصشالِ ػْشاتی دکتش مدرس:

 صیؼت ؿٌاػی ػلَلی ٍ هَلکَلی - هیکشٍب ؿٌاػی عوَهی درس و پیش نیاز:

 

 ٍ هشفَلَطی تٌذی، طثقِ اّویت، ٍ ا اص ًظش تاسیخچِتیواسیض ّای شیتاکت تا داًـجَیاى آؿٌایی :هدف کلی درس 

 ، طًیك آًتی خصَصیات ، تیَؿیویایی صفات کـت سؿذ، خصَصیات ، هتاتَلیؼن ٍ فیضیَلَطی ، ػاختواى

 ، کٌتشل ٍ پیـگیشی آصهایـگاّی، تـخیص هصًَیت، اپیذهیَلَطی، تالیٌی، عالئن پاتَطًض، تیواسیضایی، فاکتَسّای

 سٍییدا هقاٍهت ٍ اىدسه
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 تیواسیضا ّای تاکتشی تٌذی طثقِ -1

 اػتافیلَکَک -2

 پٌَهَکَک ٍ اػتشپتَکَک -3

 تاکتشیَهْا کَسیٌِ -4

 اسیضپلَتشیکغ لیؼتشیا، -5

 ّا تاػیلَع -6

 ّا کلؼتشیذیَم -7

 ًایؼشیاػِ -8

 (اؿشیـیا ٍ ؿیگال) آًتشٍتاکتشیاػِ -9

 (شػیٌیای ًال،ػالوَ) آًتشٍتاکتشیاػِ -10

 هًَاداػِػَدٍ -11

 تشٍػال -12

 ّوَفیلَع ،تَسدتال -13

 ٍیثشیًَاػیِ -14

 پلضیَهًَاع آئشٍهًَاع، -15

 کوپیلَتاکتش -16

 ّلیکَتاکتش -17

 ّاهایکَتاکتشیَم -18

 (تشپًَوا) ّا اػپشٍکت -19

 (لپتَػپیشا )تَسلیا، ّااػپشٍکت -20

 سیکتضیا -21

 کالهیذیا -22



 هایکَپالػوا -23

 اػتشپتَهیؼغ ًَکاسدیا، ّا، اکتیٌَهیؼت -24

 یاصَّیت ّایتاکتشی -25

 
 ه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژ

 

 تیواسیضا ّای تاکتشی تٌذی طثقِ هدف کلی جلسه اول:

 
 :اولاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 صا سا تَضیح دّذ.سٍؽ ّای هختلف طثقِ تٌذی تاکتشی ّای تیواسی-1-1

 ـٌاػذ.صا تتیواسی ایشی ّجٌغ ّا ٍ گًَِ ّای هختلف تاکت -2-1

 اػتافیلَکَک :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 گًَِ ّای هختلف اػتافیلَکَک سا تـٌاػذ.-1-2

 اػتافیلَکَک اٍسئَع سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تاسیخچِ -2-2

 ضیح دّذ.تَسا  اػتافیلَکَک اٍسئَع ػاختواى ٍ هشفَلَطی  -3-2

 اػتافیلَکَک اٍسئَع سا تَضیح دّذ. هتاتَلیؼن ٍ فیضیَلَطی  -4-2

 اػتافیلَکَک اٍسئَع سا تَضیح دّذ. طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -5-2

 اػتافیلَکَک اٍسئَع سا تَضیح دّذ. پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -6-2

 اػتافیلَکَک اٍسئَع سا تَضیح دّذ. دس عفًَت ّای هصًَیت طی ٍ لََذهیاپی تالیٌی، عالئن  -7-2

 اػتافیلَکَک اٍسئَع سا تَضیح دّذ. آصهایـگاّی تـخیص  -8-2

 سا دس اػتافیلَکَک اٍسئَع سا تَضیح دّذ. داسٍیی هقاٍهت ٍ دسهاى ، کٌتشل ٍ پیـگیشی  -9-2

دس عفًَت ّای اًؼاى تَضیح اپشٍفیتیکَع ػ َکَکاّویت ٍ ًقؾ اػتافیلَکَک اپیذسهیذیغ ٍ اػتافیل -10-2

 دّذ.

 پٌَهَکَک ٍ اػتشپتَکَک :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:



 گًَِ ّای هختلف اػتشپتَکَک سا تـٌاػذ.-1-3

 اػتشپتَکَک پیَطًغ سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تاسیخچِ -2-3

 تَکَک پیَطًغ سا تَضیح دّذ.اػتشپ ختواىاػ ٍ طیهشفَلَ  -3-3

 اػتشپتَکَک پیَطًغ سا تَضیح دّذ. هتاتَلیؼن ٍ فیضیَلَطی  -4-3

 اػتشپتَکَک پیَطًغ سا تَضیح دّذ. طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -5-3

 ّذ.اػتشپتَکَک پیَطًغ سا تَضیح د پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -6-3

 اػتشپتَکَک پیَطًغ سا تَضیح دّذ. هصًَیت دس عفًَت ّای اپیذهیَلَطی ٍ  لیٌی،تا عالئن  -7-3

 اػتشپتَکَک پیَطًغ سا تَضیح دّذ. آصهایـگاّی تـخیص  -8-3

 اػتشپتَکَک پیَطًغ سا تَضیح دّذ. دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -9-3

 دّذ.َضیح ت سا (ًوًَیِ )پٌَهَکَکاػتشپتَکَک  اّویت ٍ تاسیخچِ -10-3

 اػتشپتَکَک پیَطًغ سا تَضیح دّذ. ػاختواى ٍ هشفَلَطی  -11-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَکَک  هتاتَلیؼن ٍ فیضیَلَطی  -12-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَکَک  طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -13-3

 سا تَضیح دّذ. ًیًِوَتَکَک تشپاػ طًضپاتَ تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -14-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَکَک  هصًَیت دس عفًَت ّای اپیذهیَلَطی ٍ  تالیٌی، عالئن  -15-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَکَک  آصهایـگاّی تـخیص  -16-3

 سا تَضیح دّذ. ًوًَیِاػتشپتَکَک  دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -17-3

 

 شیَهْاتاکت کَسیٌِ :مچهارهدف کلی جلسه 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ّای کَسیٌِ تاکتشیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-4

گًَِ کَسیٌِ تاکتشیَم دیفتشیِ سا تَضیح  طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-4

 دّذ.

 کَسیٌِ تاکتشیَم دیفتشیِ سا تَضیح دّذ. پاتَطًض ٍتیواسیضایی  ایّتَسفاک  -3-4



 سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس تیواسی دیفتشی تالیٌی، عالئن -4-4 

 سا تَضیح دّذ. تیواسی دیفتشی آصهایـگاّی تـخیص -5-4

 سا تَضیح دّذ. تیواسی دیفتشی دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-4

ای کَسیٌِ تاکتشیَم دیفتشیِ، لیؼتشیا هٌَػیتَطًغ ٍ اسیضپلَتشیکغ سا تَضیح ّی تیي گًَِاقافتشتـخیص  -7-4

 دّذ.

 اسیضپلَتشیکغ لیؼتشیا، :پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 لیؼتشیا هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ. طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -1-5

 لیؼتشیا هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ. اتَطًضپ سیضایی ٍواتی ّایفاکتَس  -2-5

 ًاؿی اص لیؼتشیا هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -3-5

 لیؼتشیا هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ. آصهایـگاّی تـخیص -4-5

 ا تَضیح دّذ.هٌَػیتَطًغ سا ؼتشیًاؿی اص لی عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -5-5

 اسیضپلَتشیکغ سا تَضیح دّذ. طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -6-5

 اسیضپلَتشیکغ سا تَضیح دّذ. پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -7-5

 .ّذیح دًاؿی اص اسیضپلَتشیکغ سا تَض اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -8-5

 اسیضپلَتشیکغ سا تَضیح دّذ. آصهایـگاّی تـخیص -9-5

  ًاؿی اص اسیضپلَتشیکغ سا تَضیح دّذ. عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -10-5

 ّا تاػیلَع :مششهدف کلی جلسه 

 :مششاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 .سا تَضیح دّذغ شاػیتاػیلَع آًت اّویت ٍ تاسیخچِ -1-6

 تاػیلَع آًتشاػیغ سا تَضیح دّذ. طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-6

 تاػیلَع آًتشاػیغ سا تَضیح دّذ. پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-6

 سا تَضیح دّذ.اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس تیواسی ػیاُ صخن  تالیٌی، عالئن -4-6

 ع آًتشاػیغ سا تَضیح دّذ.تاػیلَ ـگاّیایآصه تـخیص -5-6



 سا تَضیح دّذ.تیواسی ػیاُ صخن  دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-6

 ّا کلؼتشیذیَم :مهفتهدف کلی جلسه 

 :مهفتاهداف ویژه جلسه 

 ّای کلؼتشیذیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-7

 کلؼتشیذیَم سا تَضیح دّذ. ّایگًَِ یكًط آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-7

 ّای کلؼتشیذیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-7

 ّای تَتَلیؼن، کضاص، گاًگشى گاصی ٍ کَلیت تا غـای کارباپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس تیواسی تالیٌی، عالئن -4-7

 سا تَضیح دّذ.

 سا تَضیح دّذ.َم کلؼتشیذی ایًِّگَ آصهایـگاّی تـخیص -5-7

سا تَضیح  ّای تَتَلیؼن، کضاص، گاًگشى گاصی ٍ کَلیت تا غـای کاربتیواسی دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-7

 دّذ.

 ًایؼشیاػِ :مهشتهدف کلی جلسه 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ایؼشیا هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.یا گٌَسُ ٍ ًؼشًای ّایگًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-8

ّای ًایؼشیا گٌَسُ ٍ ًایؼشیا گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-8

 هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.

 ّای ًایؼشیا گٌَسُ ٍ ًایؼشیا هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-8

ّای ًایؼشیا گٌَسُ ٍ ًایؼشیا ًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای ی،تالیٌ عالئن -4-8 

 هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.

 ّای ًایؼشیا گٌَسُ ٍ ًایؼشیا هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-8

ایؼشیا هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح یا گٌَسُ ٍ ًؼشًای ّایًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-8

 دّذ.

 (اؿشیـیا ٍ ؿیگال) آًتشٍتاکتشیاػِ :منههدف کلی جلسه 

  :منهاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ّای اؿشیـیا ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-9



 ّای اؿشیـیا ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.گًَِ ًیكط آًتی یاتَصخص ٍ یتیَؿیویای صفات سؿذ، خصَصیات -2-9

 ّای اؿشیـیا ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-9

 ّای اؿشیـیا ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-9 

 یا ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.ّای اؿشیـًِگَ اّیآصهایـگ تـخیص -5-9

 ّای اؿشیـیا ٍ ؿیگال سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-9

 (ػالوًَال، یشػیٌیا) آًتشٍتاکتشیاػِ :مدههدف کلی جلسه 

 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ػالوًَال ٍ یشػیٌیا سا تَضیح دّذ. ّایگًَِ تویاّ ٍ ِتاسیخچ -1-10

 ّای ػالوًَال ٍ یشػیٌیا سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-10

 ّای ػالوًَال ٍ یشػیٌیا سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-10

ّای ػالوًَال ٍ یشػیٌیا سا تَضیح ًاؿی اص گًَِ یدس عفًَت ّا یتهصًَاپیذهیَلَطی ٍ  تالیٌی، عالئن -4-10 

 دّذ.

 سا تَضیح دّذ. ّای تة تیفَئیذ ٍ طاعَىتیواسی آصهایـگاّی تـخیص -5-10

 سا تَضیح دّذ. ّای تة تیفَئیذ ٍ طاعَىتیواسی دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-10

 ػَدٍهًَاداػِ :میازدههدف کلی جلسه 

 :مزدهای جلسهاهداف ویژه 

 یاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:دس پا

 ّای ػَدٍهًَاع سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-11

 ّای ػَدٍهًَاع سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-11

 دّذ. یحتَض ّای ػَدٍهًَاع ساگًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-11

 ّای ػَدٍهًَاع سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-11 

 ّای ػَدٍهًَاع سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-11

 ّای ػَدٍهًَاع سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-11

 تشٍػال :مدهازدوه هدف کلی جلس



 :مدوازدهاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ّای تشٍػال سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-12

 ّای تشٍػال سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-12

 سا تَضیح دّذ. ی تشٍػالّاًَِگ ًضپاتَط تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-12

 ّای تشٍػال سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-12 

 ّای تشٍػال سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-12

 ّای تشٍػال سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-12

 ّوَفیلَع ،تَسدتال :مهسیزدسه لی جلک هدف

 :مسیزدهاهداف ویژه جلسه 

 تَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ.  اّویت ٍ تاسیخچِ -1-13

 تَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-13

 یح دّذ.َضسا تتَسدتال پشتَػیغ  پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-13

 ًاؿی اص تَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-13

 تَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. آصهایـگاّی تـخیص -5-13

 ًاؿی اص تَسدتال پشتَػیغ سا تَضیح دّذ. عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-13

 َع سا تَضیح دّذ.ی ّوَفیلّاًَِگ یتاّو ٍ تاسیخچِ -7-13

 ّای ّوَفیلَع سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -8-13

 ّای ّوَفیلَع سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -9-13

 تَضیح دّذ.سا  ّوَفیلَعّای ًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -10-13 

 ّای ّوَفیلَع سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -11-13

 ّای ّوَفیلَع سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -12-13

 ٍیثشیًَاػیِ :مدهچهارهدف کلی جلسه 

 :مدهچهاراهداف ویژه جلسه 

 اًـجَ تایذ قادس تاؿذ:دس پایاى ایي جلؼِ د



 ٍیثشیَ کلشا سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تاسیخچِ-1-14

 ٍیثشیَکلشا  سا تَضیح دّذ. طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-14

 ٍیثشیَ کلشا  سا تَضیح دّذ. پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-14

 ًاؿی اص ٍیثشیَ کلشا سا تَضیح دّذ. دس عفًَت ّایاپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت  تالیٌی، عالئن -4-14

 ّای ًایؼشیا گٌَسُ ٍ ًایؼشیا هٌٌظیتیذیغ سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-14

 سا تَضیح دّذ. تیواسی ٍتا دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-14

 پلضیَهًَاع آئشٍهًَاع، :مپانزدههدف کلی جلسه 

  :مپانزدهاهداف ویژه جلسه 

 ّای آئشٍهًَاع ٍ پلضیَهًَاع سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-15

 ّای آئشٍهًَاع ٍ پلضیَهًَاع سا تَضیح دّذ.گًَِ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-15

 ّای آئشٍهًَاع ٍ پلضیَهًَاع سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-15

ّای آئشٍهًَاع ٍ پلضیَهًَاع سا ًاؿی اص گًَِ َلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّایاپیذهی تالیٌی، عالئن -4-15

 تَضیح دّذ.

 ّای آئشٍهًَاع ٍ پلضیَهًَاع سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -6-15

 ّای آئشٍهًَاع ٍ پلضیَهًَاع سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل -7-15

 کوپیلَتاکتش :مشانزده هدف کلی جلسه

 :مشانزدهاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ّای کوپیلَتاکتش سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-16

 ّای کوپیلَتاکتش ططًٍی ٍ کوپیلَتاکتش فتَع سا تَضیح دّذ.گًَِ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-16

 ّای کوپیلَتاکتش ططًٍی ٍ کوپیلَتاکتش فتَع سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-16

ًاؿی اص کوپیلَتاکتش ططًٍی ٍ کوپیلَتاکتش فتَع سا  اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-16

 تَضیح دّذ.

 ّای کوپیلَتاکتش سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-16

 ّای کوپیلَتاکتش سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-16

 ّلیکَتاکتش :مهفدههدف کلی جلسه 



 :مهفدهاهداف ویژه جلسه 

 ّلیکَتاکتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تاسیخچِ -1-17

 ّلیکَتاکتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-17

 ّلیکَتاکتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-17

 ًاؿی اص ّلیکَتاکتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-17

 ّلیکَتاکتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. آصهایـگاّی تـخیص -5-17

 ًاؿی اص ّلیکَتاکتش پیلَسی سا تَضیح دّذ یعفًَت ّا دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-17

 ّاهایکَتاکتشیَم :مهیجدههدف کلی جلسه 

 :هیجدهماهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ّای هایکَتاکتشیَم تَتشکَلَصیغ ٍ هایکَتاکتشیَم لپشُ سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-18

 ّای هایکَتاکتشیَم سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی فاتص سؿذ، خصَصیات -2-18

 ّای هایکَتاکتشیَم تَتشکَلَصیغ ٍ لپشُ سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض صایی ٍتیواسی فاکتَسّای  -3-18

 َضیح دّذ.ّای هایکَتاکتشیَم سا تًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-18

 ّای هایکَتاکتشیَم تَتشکَلَصیغ ٍ هایکَتاکتشیَم لپشُ سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-18

ّای هایکَتاکتشیَم تَتشکَلَصیغ ٍ هایکَتاکتشیَم ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-18

 لپشُ سا تَضیح دّذ.

 تاکتشیَم سا تَضیح دّذ.ّای آتیپیك هایکَگًَِ خصَصیات -7-18

 (تشپًَوا) ّااػپشٍکت :منوزدههدف کلی جلسه 

 :منوزدهاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 تیواسی ػیفلیغ سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ تاسیخچِ-1-19

 یح دّذ.تشپًَوا پالیذٍم سا تَض طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-19

 تشپًَوا پالیذٍم سا تَضیح دّذ. پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-19

 سا تَضیح دّذ. اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس تیواسی ػیفلیغ تالیٌی، عالئن -4-19 



 سا تَضیح دّذ. تیواسی ػیفلیغ آصهایـگاّی تـخیص -5-19

 ذ.ا تَضیح دّ تیواسی ػیفلیغ س دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-19

 (لپتَػپیشا )تَسلیا، ّااػپشٍکت :مبیستهدف کلی جلسه 

 :مبیستاهداف ویژه جلسه 

 ّای تَسلیا سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-20

 ّای تَسلیا سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-20

 ّای تَسلیا سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-20

 سا تَضیح دّذ. ّای تة ساجعِ ٍ تیواسی الیناپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس تیواسی تالیٌی، عالئن -4-20

 ّای تَسلیا سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-20

 سا تَضیح دّذ. ّای تة ساجعِ ٍ تیواسی الینتیواسی دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-20

 ّای تَسلیا سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ اسیخچِت -7-20

 ّای لپتَػپیشا سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -8-20

 ّای لپتَػپیشا سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -9-20

 سا تَضیح دّذ.لپتَػپیشٍصیغ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس تیواسی  تالیٌی، عالئن -10-20

 ّای لپتَػپیشا سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -11-20

 سا تَضیح دّذ.تیواسی لپتَػپیشٍصیغ  دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -12-20

 سیکتضیا :مویکبیستهدف کلی جلسه 

 :ویکمبیستاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ّای سیکتضیا سا تَضیح دّذ.گًَِ اّویت ٍ اسیخچِت -1-21

 ّای سیکتضیا سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-21

 ّای سیکتضیا سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-21

 ّای سیکتضیا سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-21 

 ّای سیکتضیا سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-21

 ّای سیکتضیا سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-21



 کالهیذیا :ودومبیستهدف کلی جلسه 

 :ودومبیست اهداف ویژه

 ی کالهیذیا سا تَضیح دّذ.ّاگًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-22

 ّای کالهیذیا سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-22

 ّای کالهیذیا سا تَضیحگًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-22

 سا تَضیح دّذ. ّای کالهیذیاًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-22

 ّای کالهیذیا سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-22

 ّای کالهیذیا سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-22

 هایکَپالػوا :وسومبیستهدف کلی جلسه 

 :وسومبیستاهداف ویژه 

 ضیح دّذ.ّای هایکَپالػوا سا تَگًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-23

 ّای هایکَپالػوا سا تَضیح دّذ.گًَِ طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-23

 ّای هایکَپالػوا سا تَضیح دّذ.گًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-23

 ا تَضیح دّذ.ّای هایکَپالػوا سًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-23

 ّای هایکَپالػوا سا تَضیح دّذ.گًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-23

 ّای هایکَپالػوا سا تَضیح دّذ.ًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-23

 اػتشپتَهیؼغ ًَکاسدیا، ّا، اکتیٌَهیؼت :وچهارمبیستهدف کلی جلسه 

 :وچهارمبیست اهداف ویژه جلسه

 یي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:دس پایاى ا

 اػتشپتَهیؼغ سا تَضیح دّذ. ًَکاسدیا، ، ّای اکتیٌَهیؼتگًَِ اّویت ٍ تاسیخچِ -1-24

 اػتشپتَهیؼغ سا تَضیح دّذ. ًَکاسدیا، ، ّای اکتیٌَهیؼتگًَِ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-24

 اػتشپتَهیؼغ سا تَضیح دّذ. ًَکاسدیا، ، َهیؼتّای اکتیٌگًَِ پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-24

اػتشپتَهیؼغ سا  ًَکاسدیا، ، ّای اکتیٌَهیؼتًاؿی اص گًَِ اپیذهیَلَطی دس عفًَت ّای ٍ تالیٌی عالئن -4-24 

 تَضیح دّذ.

 اػتشپتَهیؼغ سا تَضیح دّذ. ًَکاسدیا، ، ّای اکتیٌَهیؼتگًَِ آصهایـگاّی تـخیص -5-24

اػتشپتَهیؼغ سا  ًَکاسدیا، ، ّای اکتیٌَهیؼتًاؿی اص گًَِ عفًَت ّای دسهاى ٍ تشلپیـگیشی، کٌ  -6-24



 تَضیح دّذ.

  َّاصیتی ّایتاکتشی :وپنجمبیستهدف کلی جلسه 

 :وپنجمبیستاهداف ویژه جلسه 

 دس پایاى ایي جلؼِ داًـجَ تایذ قادس تاؿذ:

 ذ.َّاصی سا تَضیح دّتی ّایتاکتشی اّویت ٍ تاسیخچِ -1-25

 َّاصی سا تَضیح دّذ.تی ّایتاکتشی طًیك آًتی خصَصیات ٍ تیَؿیویایی صفات سؿذ، خصَصیات -2-25

 َّاصی سا تَضیح دّذ.تی ّایتاکتشی پاتَطًض تیواسیضایی ٍ فاکتَسّای  -3-25

 دّذ.َّاصی سا تَضیح تی ّایًاؿی اص تاکتشی اپیذهیَلَطی ٍ هصًَیت دس عفًَت ّای تالیٌی، عالئن -4-25 

 َّاصی سا تَضیح دّذ.تی ّایتاکتشی آصهایـگاّی تـخیص -5-25

 َّاصی سا تَضیح دّذ.تی ّایًاؿی اص تاکتشی عفًَت ّای دسهاى ٍ پیـگیشی، کٌتشل  -6-25

 منابع:

1- Medical Microbiology, P.R. Murray (Latest ed). 

2- Medical Microbiology, Jawetz (Latest ed). 

3- Baily & Scoott's Diagnostic Microbiology (Latest ed) 
 

 ػخٌشاًی ، پشػؾ ٍ پاػخ روش تدریس:

 پشٍطکتَس ٍیذیَ ٍایت تشد ، کاهپیَتش ،  پاٍسپَیٌت، ّای اػالیذ وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

  ّش جلؼِ 01 کتثی کوئیز

   8-10ؿٌثِ دٍ MCQ 20 02/09/1400کتثی  ترم ون میان زمآ
MCQ 60 02/11/1400 یکتب آزمون پایان ترم  8-10ؿٌثِ  
حضور فعال در 

 کالس
  ّش جلؼِ 10 اسصؿیاتی اػتاد

 

 اص .تاؿٌذ داؿتِ حضَس دسع دسکالع اػتاد اص قثل هَظفٌذ داًـجَیاى مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 هطالة سئَع جلؼِ، ّش پایاى دس .اػتدٍ ػاعت  کالع ّش صهاى هذت .کٌٌذ علوی خَداسی شغی یّا تحث

 حاضش کالع دس قثلی هطالعِ تا تَاًذ هی داًـجَ لزا گشدد هی اسائِ داًـجَیاى تِ ؿفاّی طَس تِ آیٌذُ جلؼِ

  .ؿَد

                 دکتش ًصشالِ ػْشاتینبم و امضبی مدرس:  

     دکتش ًصشالِ ػْشاتیگروه: ر ضبی مدینبم و ام

              

 دانشکده: EDOبم و امضبی مسئولن

 

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 ایشگاهیکارشناسی پیوسته علوم آزم-()نظری باکتری شناسی پسشکی بندی درس جدول زمان

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ سهجل

 دکتش ػْشاتی تیواسیضا ّای تاکتشی تٌذی طثقِ 22/06/1400 1

 دکتش ػْشاتی اػتافیلَکَک 29/06/1400 2

 دکتش ػْشاتی پٌَهَکَک ٍ اػتشپتَکَک 05/06/1400 3

 دکتش ػْشاتی تاکتشیَهْا کَسیٌِ 07/07/1400 4

 ْشاتیػدکتش  اسیضپلَتشیکغ لیؼتشیا، 12/07/1400 5

 دکتش ػْشاتی ّا تاػیلَع 19/07/1400 6

 دکتش ػْشاتی ّا کلؼتشیذیَم 26/07/1400 7

 دکتش ػْشاتی ًایؼشیاػِ 03/08/1400 8

 دکتش ػْشاتی (اؿشیـیا ٍ ؿیگال) آًتشٍتاکتشیاػِ 10/08/1400 9

 دکتش ػْشاتی (ػالوًَال، یشػیٌیا) آًتشٍتاکتشیاػِ 17/08/1400 10

 اتیدکتش ػْش َدٍهًَاداػِػ 18/08/1400 11

 دکتش ػْشاتی تشٍػال 24/08/1400 12

 دکتش ػْشاتی ّوَفیلَع تَسدتال، 25/08/1400 13

 دکتش ػْشاتی ٍیثشیًَاػیِ 01/09/1400 14

 دکتش ػْشاتی پلضیَهًَاع آئشٍهًَاع، 02/09/1400 15

 دکتش ػْشاتی کوپیلَتاکتش 08/09/1400 16

 دکتش ػْشاتی ّلیکَتاکتش 09/09/1400 17

 دکتش ػْشاتی ّاکتشیَمهایکَتا 15/09/1400 18

 دکتش ػْشاتی (تشپًَوا) ّا اػپشٍکت 16/09/1400 19

 دکتش ػْشاتی (لپتَػپیشا )تَسلیا، ّااػپشٍکت 22/09/1400 20

 دکتش ػْشاتی سیکتضیا 23/09/1400 21

 دکتش ػْشاتی کالهیذیا 29/09/1400 22

 دکتش ػْشاتی ػواهایکَپال 30/09/1400 23

 دکتش ػْشاتی اػتشپتَهیؼغ ًَکاسدیا، ّا، هیؼتاکتیٌَ 06/10/1400 24

 دکتش ػْشاتی َّاصیتی ّایتاکتشی 07/10/1400 25
 

 




