
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 ًظشی() 2ثبمتشی ؿٌبػی پضؿنیعنوان درس : 
 ّیآصهبیـگب علَم پیَػتًِبمبسؿٌبػی  دٍم داًـجَیبى تشم مخاطبان:

  ٍاحذ 2 واحد: تعداد

  ـٌجِ ّشّفتِینسٍصّبی  10لغبیت  8ػبعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 1400-1401ػبل تحصیلی  اٍلیوؼبل ً ّشّفتِؿٌجِ  بیٍصّس 10لغبیت  8ػبعت زمان ارائه درس: 

 دمتشای تخصصی ثبمتشی ؿٌبػی پضؿنی ًصشالِ ػْشاثی دمتش مدرس:

 ًذاسد درس و پیش نیاز:

 

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

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

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

 داسٍیی هقبٍهت ٍ دسهبى
 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 بًیؼوْب ٍ ٍامٌؾ ایوٌی ثِ عفًَتْب.اسگنشٍملیبت، 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

 ال، پشٍتئَع، یشػیٌیب، ...(جؼیمل 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

 ّبػوبهبینَپال، سینتضیب، مالهیذیب -14

 آمتیٌَهیؼت ًٍَمبسدیب، اػتشپتَهبیؼغ -15

 ثبمتشیْبی ثی َّاصی -16

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ملیبت، هنبًیؼن پبتَطًیؼیتِ هینشٍاسگبًیؼوْب ٍ ٍامٌؾ ایوٌی ثِ عفًَتْب  هدف کلی جلسه اول:

 :اولاهداف ویژه جلسه 
 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 صا سا تَضیح دّذ.هختلف طجقِ ثٌذی ثبمتشی ّبی ثیوبسیبی ؽ ّسٍ-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

 هینشٍمَمبػِ)اػتبفیلَمَك، هینشٍمَك، پالًَمَك،...( :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 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

 سا تَضیح دّذ.َع ٍسئاػتبفیلَمَك ا 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. طًضبتَپ 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

 یح دّذ.تَضسا 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،...( :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 تَمَك سا ثـٌبػذ.تشپاػ گًَِ ّبی هختلف-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

 ًغ سا تَضیح دّذ.یَطك پاػتشپتَمَ 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. ىهبدس ٍ 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 ٍ یثیَؿیویبی 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

 دّذ. ضیحتَ سا ًوًَیِاػتشپتَمَك  آصهبیـگبّی تـخیص  -16-3

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

 اسیضیپلَتشینغ مَسیٌِ ثبمتشیَهْب، لیؼتشیب ٍ :چهارمهدف کلی جلسه 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 ذ.دّ ّبی مَسیٌِ ثبمتشیَم سا تَضیحگًَِ 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 صـخیت -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

 .لیؼتشیب هٌَػیتَطًغ سا تَضیح دّذ 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 ٍ یویبییَؿثی صفبت 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

 ّذ.ح داسیضپلَتشینغ سا تَضی 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 :پنجمهدف کلی جلسه 

 
 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 ـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:داًؼِ دس پبیبى ایي جل

 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.ٍ هصًَیت دس ثیوبسی ػیبُ صخن طی َلَاپیذهی 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 :مششهدف کلی جلسه 

 :مششاهداف ویژه جلسه 

 دّذ. ضیحتَ ّبی ملؼتشیذیَم ساگًَِ 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

 ب غـبی مبرةت ثَلیّبی ثَتَلیؼن، مضاص، گبًگشى گبصی ٍ ماپیذهیَلَطی ٍ 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.

 شٍتئَع، یشػیٌیب، ...(، پیالآًتشٍثبمتشیبػِ)ػبلوًَال، ؿیگال، اؿشؿیبّب، ملجؼ :مهفتهدف کلی جلسه 

 :مهفتاهداف ویژه جلسه 

 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 ٍ ّبیفبمتَس  -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 بیت ّفًَع 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

 بلوًَال ٍ یشػیٌیب سا تَضیح دّذ.ی ػّبگًَِ 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. طبعَى ذ ٍَئیّبی تت تیفثیوبسی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -12-7

 ًبیؼشیبػِ :مهشتهدف کلی جلسه 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

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

بیؼشیب گٌَسُ ٍ ًبیؼشیب ی ًّبگًَِ 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 



 ح دّذ.َضیا تهٌٌظیتیذیغ س

 ّ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.

 َلذسیب،...(َسخ، ث)ػَدٍهًَبع، اػتٌَتشٍفَهًَبع ػَدٍهًَبداػِ :منههدف کلی جلسه 

  :منهاهداف ویژه جلسه 

 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 ًضپبتَط 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

 ّذ.ح دَضیّبی ػَدٍهًَبع سا تًبؿی اص گًَِ عفًَت ّبی دسهبى ٍ پیـگیشی، مٌتشل  -6-9

 ثشٍػال، ّوَفیلَع، ثَسدتال :مدههدف کلی جلسه 

 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 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.ِگًَاص ًبؿی  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 ٌی،ثبلی 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

 ّذ.دیح تَض ّ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

 ذ.دّ َضیحّبی ّ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 ٍیجشیَ، آئشٍهًَبع ٍپلضیَهًَبع ٍموپیلَثبمتش :میازدههدف کلی جلسه 

 :میازدهاهداف ویژه جلسه 

 ٍیجشیَ ملشا سا تَضیح دّذ. اّویت ٍ یخچِتبس-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

 َضیح دّذ.ا تشا سًبؿی اص ٍیجشیَ مل 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 بلیٌی،ث نعالئ -8-11

 تَضیح دّذ.

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

 .دّذضیح ّبی آئشٍهًَبع ٍ پلضیَهًَبع سا تًَبؿی 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

 .دّذ ّبی موپیلَثبمتش ططًٍی ٍ موپیلَثبمتش فتَع سا تَضیحگًَِ 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

 ذ.ح دّّبی موپیلَثبمتش سا تَضیًبؿی 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

 ّلینَثبمتش پیلَسی سا تَضیح دّذ. اص ًبؿی 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 :مدوازدههدف کلی جلسه 

 :مدوازدهاهداف ویژه جلسه 

 ثبیذ قبدس ثبؿذ: ـجَداً دس پبیبى ایي جلؼِ

 ّ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

متشیَم تَثشمَلَصیغ ٍ هبینَثبمتشیَم لپشُ سا تَضیح َثبهبینّبی گًَِ 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 ٍ گیشی، مٌتشلپیـ  -6-12

 لپشُ سا تَضیح دّذ.

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

 اػپیشٍمت ّب)ثَسلیب، تشُ پًَوب، لپتَػپیشا( :مسیزدههدف کلی جلسه 

 :مهسیزداهداف ویژه جلسه 

 پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:دس 

 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 یٌی،ثبل ئنعال -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 ٍ یبییثیَؿیو 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

 ح دّذ.َضیسا تّبی ثَسلیب گًَِ 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 ٍ اییبسیضثیو 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 :مدهچهاره جلسکلی هدف 

 :مدهچهاراهداف ویژه جلسه 

 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

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

 .ّبی مالهیذیب سا تَضیح دّذگًَِ 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.گًَِ اص ًبؿی عفًَت ّبی 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 لیٌی،ثب الئنع -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

 ب سا تَضیح دّذ.ػونَپالّبی هبیگًَِ 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

 نَپالػوب سا تَضیح دّذ.هبیّبی ًبؿی اص گًَِ 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 :مپانزدههدف کلی جلسه 

  :مپانزدهاهداف ویژه جلسه 

 ى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:بیبدس پ

 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، ، تیٌَهیؼتام ّبیگًَِ 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 ٍ مٌتشل شی،یـگیپ  -6-15

 تَضیح دّذ.

 ثبمتشیْبی ثی َّاصی :مشانزدههدف کلی جلسه 

 :مشانزدهاهداف ویژه جلسه 



 دس پبیبى ایي جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ:

 دّذ.َّاصی سا تَضیح ثی ّ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

 ذ.ح دَّّاصی سا تَضیثی ّ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

 
 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 ٍ پبػخ روش تدریس:

 پشٍطمتَس  ٍیذیَ ٍایت ثشد ، مبهپیَتش ،  پبٍسپَیٌت، ّبی اػالیذ وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

 
سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(
 ساعت تاریخ 

  جلسههر  10 متجی کوئیز

متجی  ترم ن میان زموآ
MCQ 

 ؿٌجِ    18-16 22/08/1400 30

متجی  آزمون پایان ترم
MCQ 

 30/8-30/10ؿٌجِ  02/11/1400 60

حضور فعال در 
 کالس

اسصؿیبثی 

 اػتبد

  ّش جلؼِ 10

 
 

 اص .ثبؿٌذ داؿتِ حضَس دسع دسمالع اػتبد اص قجل هَظفٌذ داًـجَیبى مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 هطبلت سئَع ؼِ،جل ّش پبیبى سد .اػتدٍ ػبعت  مالع ّش صهبى هذت .مٌٌذ علوی خَداسی غیش بیّ حثث

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

  .ؿَد

                  دمتش ًصشالِ ػْشاثینبم و امضبی مدرس:  

     دمتش ًصشالِ ػْشاثییر گروه: مد ضبیمنبم و ا

 

 دانشکده: EDOبم و امضبی مسئولن 

 

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :             تبریخ تحویل:             

 



 )نظری( 2پسشکی شناسی  باکتری جدول زمانبندی درس

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

ملیبت، هنبًیؼن پبتَطًیؼیتِ هینشٍاسگبًیؼوْب ٍ ٍامٌؾ ایوٌی  20/06/1400 1

 ثِ عفًَتْب

 دمتش ػْشاثی

 دمتش ػْشاثی )اػتبفیلَمَك، هینشٍمَك، پالًَمَك،...( هینشٍمَمبػِ 27/06/1400 2

 دمتش ػْشاثی )اػتشپتَمَك ّب، پٌَهَمَك ّب،...( اػتشپتَمَمبػِ 29/06/1400 3

 دمتش ػْشاثی لیؼتشیب ٍاسیضیپلَتشینغب، ٌِ ثبمتشیَهْمَسی 03/07/1400 4

 دمتش ػْشاثی اسیضپلَتشینغ لیؼتشیب، 10/07/1400 5

 دمتش ػْشاثی ّب ثبػیلَع 17/07/1400 6

 دمتش ػْشاثی ّب ملؼتشیذیَم 24/07/1400 7

 دمتش ػْشاثی ًبیؼشیبػِ 01/08/1400 8

 دمتش ػْشاثی (ٍ...اؿشیـیب ٍ ؿیگال) آًتشٍثبمتشیبػِ 08/08/1400 9

 دمتش ػْشاثی ػَدٍهًَبداػِ 15/08/1400 10

 دمتش ػْشاثی ثشٍػال، ّوَفیلَع، ثَسدتال 22/09/1400 11

 دمتش ػْشاثی ئشٍهًَبع ٍپلضیَهًَبع ٍموپیلَثبمتشٍ ّلینَثبمتشٍیجشیَ، آ 29/08/1400 12

 دمتش ػْشاثی هبینَثبمتشیَهْب 06/09/1400 13

 دمتش ػْشاثی ا(پیش)ثَسلیب، تشُ پًَوب، لپتَػ ٍمت ّباػپیش 13/09/1400 14

 آمتیٌَهیؼت ًٍَمبسدیب، اػتشپتَهبیؼغ 20/09/1400 15
 

 دمتش ػْشاثی

 دمتش ػْشاثی اصیمتشیْبی ثی َّثب 27/09/1400 16

 

 

 

 




