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 دانطگاه علوم پسضکی گلستان  

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسضکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 عملی یک واحذ قارچ ضناسی پسضکینام درس :    

 1399-1411:تاریخ ترگساری 1ضماره جلسه :

ي رٍش سسریس، ثبرم سطریح سرفصل زرس، هٌبثغ هَرز ًیبز ثرای هطبلؼِ، سجیی موضوع جلسه :

  کلیبر قبرچ ضٌبسی -ثٌسی ًورار زرس، 

 

 آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکی:محل ترگساری 

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :

طثقه تنذی و ضناسایی قارچ های ساپروفیت و تیماری زا و طرز تطخیص آزمایطگاهی آنها و روضهای تحقیق جهت اثثات وجود تیماری های قارچی  کلی درس: هذف   

 فرصت طلة و تیماریسا

 رئوس مطالة
 حیطه رفتاری  اهذاف

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 تیضیوه ارزضیا

ٍ کلیبر قبرچ ّب 

هحیط کطز ّبی 

  زر رایج 

  ثیوبریْبی سطریص

 قبرچی

 زر دبیبى زرس اًشظبر هی رٍز زاًطجَ ثشَاًس:

ًحَُ زًسگی قبرچ ّب ٍ سبذشبر زیَارُ سلَلی آى ّب را سَضیح  .1-1

 زّس.

 ثٌَیسس؛ رااًَاع هحیط ّبی رایج آزهبیطگبُ قبرچ ضٌبسی . 1-2

 ؛را ثٌَیسس S ٍ Sccطرز سْیِ هحیط ّبی .1-3

 سرٌراًی، زاًص-ضٌبذشی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

ٍیسئَدرٍشکشَر، 

کبهذیَسر، 

 ثرز ٍایز

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 



 

 عملی یک واحذ قارچ ضناسی پسضکینام درس :    

 1399-1411 تاریخ ترگساری : 2ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  ضٌبسی قبرچ زرآزهبیطگبُ ّب رًگ ٍ ّب هحلَل : لسِ :هَضَع ج

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 یآموزض

 ضیوه ارزضیاتی

 زر ّب رًگ ٍ ّب هحلَل

 ضٌبسی قبرچ آزهبیطگبُ

 

 ضفبف ٍ ّب رًگ

 ّب کٌٌسُ

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر زاًطجَ

 - اًَاع ٍ ضٌبسی قبرچ آزهبیطگبُ زر ّب رًگ ٍ ّب حلَله1-1

 را آًْب ػول هکبًیسن ٍ ٍ رایج ی ّب ٍرًگ ّب کٌٌس ضفبف

 .ًوبیس سطریح

 - را هطکَک ثبلیٌی ّبی ًوًَِ ثب کبلکَفلَر سیآهی رًگ2-1

 .ًوبیس سطریح

 رٍی کطز سیسهبى، سْیِ قبرچی، ّبی الم سْیِ ٍ سبزی آهبز3-1ُ

 .ثبضس اجرا ثِ قبزر را زائوی الم سْیِ ٍ الم

 

 

 سرٌراًی، زاًص-ضٌبذشی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل کزضر

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 

 

 

 

 



 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411 تاریخ ترگساری : 3ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  سبدرٍفیز ّبی ضبیغ آزهبیطگبّی : موضوع جلسه :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیمقطع تحصیلی فراگیران :رضته و 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

 کطز قبرچ؛

 ضٌبسبیی

هبکرٍسکَدی کذک 

 ّب؛

 

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر زاًطجَ

ًوًَِ ثرزاری ٍ کطز َّا ثرای جسا کرزى ثررسی رٍش 1-1

 قبرچ ّبی سبدرٍفیز را سَضیح زّس. 

رٍش ّبی ًوًَِ ثرزاری ٍ کطز از هحیط ٍ سطَح ثرای 1-2

 را ثٌَیسس. قبرچ ّبی سبدرٍفیز

رٍش ّبی ًگِ زاری هحیط ّبی کطز را زر هحیط -1-3

 آزهبیطگبُ  را ضرح زّس.

ی سیلیَم، ّیبلَّیفَهیسز ّب ضبهل آسذرشیلَس، دٌ 1-4

دسیلَهبیسس، اسکَدَالریَدسیس، فَزاریَم، سریکَزرهب، 

را ثِ کوک کلٌی قبرچ ٍ ضکل هبکرٍسکَدی  کرایسٍسذَریَم

 ثطٌبسس.

 سرٌراًی، زاًص-ضٌبذشی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب مال

 هیکرٍسکَح

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانطگاه علوم پسضکی گلستان 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسضکی

 

 عملییک واحذقارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411 تاریخ ترگساری : 4ضماره جلسه :

 انطکذه پیراپسضکی:آزمایطگاه میکروب ضناسی دمحل ترگساری  سبدرٍفیز ّبی ضبیغ آزهبیطگبّی :موضوع جلسه 

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 زضیاتیضیوه ار

آضٌبیی ثب هحیط 

ّبی کطز قبرچی 

 دبیِ

طرز سْیِ هحیط ّبی 

 کطز 

رٍش ّبی کطز 

قبرچ ّب زر لَلِ ٍ 

 دلیز 

 

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر زاًطجَ

را ضرح  .رٍش ّبی هطبلؼِ ٍ ثررسی ذصَصیبر کذک ّب1-1

 زّس.

را  Slide cultureسؼریف سکٌیک کطز رٍی الم یب  1-2

 ثٌَیسس؛

 .رٍش اًجبم سکٌیک کطز رٍی الم را ثٌَیسس؛1-3           

 .سکٌیک کطز رٍی الم را اًجبم زّس.1-4           

 

 ذصَصیبر هیکرٍسکَدی ّیبلَّیفَهیسز ّب .1-5

، آکرٍهًَیَم، هَکَر، رایسٍدَس، آثسیسیب، سسٍسذَریَم ، سیي 

 را سرسین ًوبیس. سفبلسشرٍم، آثسیسیب

 سرٌراًی، زاًص-ضٌبذشی

دبسد،  ٍ رسصد

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 



 

 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 (مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

آضٌبیی ثب هطرصبر 

کلٌی ّبی 

هبکرٍسکَدی ٍ 

هیکرٍسکَدی قبرچ 

 .ّبی سبدرٍفیز

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر زاًطجَ

.هطرصبر کلٌی ّبی قبرچ ّبی سبدرٍفیز ّب را ضرح 1-1

 زّس.

کطز سْیِ ثشَاًس الم ّبی گسشرش هرطَة از هحیط  2-1

 ًوبیس.

 ذصَصیبر هیکرٍسکَدی ٍ هبکرٍسکَدی قبرچ ّبی .3-1           

فئَّیفَهیسز ّب ضبهل آلشرًبریب، کالزٍسذَریَم، 

ّلوٌشَسذَریَم، ًیگرٍسذَرا، فَهب، فیبلَفَرا، اٍلَکالزیَم، 

 را سَضیح زّس. کَرٍالریب، اسشوفیلیَم

 سرٌراًی، زاًص-ضٌبذشی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة 

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

  

 

 

 

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 5ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  یطگبّیسبدرٍفیز ّبی ضبیغ آزهب موضوع جلسه :

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و انه هارس روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

ًوًَِ رٍش ّبی 

 ثیوبری گیری

 قبرچی ّبی

 سطحی

 

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر ًطجَزا

ًکبر الزم جْز زهبى ًوًَِ گیری ثیوبری قبرچی 1 -1

 سطحی را ثٌَیسس؛

 هحلَل ّبی ضفبف کٌٌسُ الزم را ثٌَیسس؛1 -2

 ًگ ّبی الزم را ثٌَیسس؛ر1 -3

 بری ّبی قبرچی سطحی ضبیغ را ثٌَیسس؛اًَاع ثیو1 -4

ًوًَِ گیری از ثیوبری دیشریبزیس ٍرسیکبلر را اًجبم 1 -5

 زّس؛

 ًوًَِ گیری از ثیوبری دیشرٍسذَرٍزیس را اًجبم زّس؛1 -6

 ًوًَِ گیری از ثیوبری اریشراسوب را اًجبم زّس؛1 -7

ًوًَِ گیری از ثیوبری سرایکَهبیکَزیس آگسیالریس 1 -8

 را اًجبم زّس.

 سرٌراًی، نصدا-ضناختی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 عملی یک واحذ قارچ ضناسی پسضکینام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 6ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیساری محل ترگ سطحی قبرچی ّبی ثیوبری ًوًَِ گیری موضوع جلسه :

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    



 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

سطریص 

 ثیوبریآزهبیطگبّی 

  سطحی قبرچی ّبی

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر زاًطجَ

 الم ضفبف ضسُ دیشریبزیس ٍرسیکبلر را سطریص زّس؛1 -1

 الم رًگ ضسُ دیشریبزیس ٍرسیکبلر را سطریص زّس؛1 -2

 چست اسکبچ دیشریبزیس ٍرسیکبلر را سطریص زّس؛ الم1 -3

 الم رًگ ضسُ دیشرٍسذَرٍزیس را سطریص زّس؛1 -4

 الم رًگ ضسُ اریشراسوب را سطریص زّس؛1 -5

الم ضفبف ضسُ سرایکَهبیکَزیس آگسیالریس را سطریص 1 -6

 زّس.

 سرٌراًی، زاًص-ضٌبذشی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -بةس

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399-1411تاریخ ترگساری : 7ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  سطحی قبرچی ّبی ثیوبریهبیطگبّی سطریص آز  موضوع جلسه :

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ه ارزضیاتیضیو

ًوًَِ رٍش ّبی 

گیری ٍ کطز 

 ّبی ثیوبری

 جلسی قبرچی

 

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر ًطجَزا

ًکبر الزم جْز زهبى ًوًَِ گیری ثیوبری قبرچی 1-1

 جلسی را ضرح زّس.

 هحلَل ّبی ضفبف کٌٌسُ الزم را ثٌَیسس؛1-2

 ؛سَضیح زّسهحیط ّبی کطز الزم را 1-3

 را ثٌَیسس؛ جلسیّبی قبرچی  اًَاع ثیوبری1-4

 ًوًَِ گیری از هَ را اًجبم زّس؛1-5

 ًوًَِ گیری از دَسز را اًجبم زّس؛1-6

 ًبذي را اًجبم زّس. ًوًَِ گیری از1-7

 سرٌراًی، دانص-ضناختی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 

 

 

 

 

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 8ضماره جلسه :

 سی دانطکذه پیراپسضکی:آزمایطگاه میکروب ضنامحل ترگساری  جلسی قبرچی ّبی ثیوبریًوًَِ گیری ٍ کطز   موضوع جلسه :

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

ًوًَِ رٍش ّبی 

گیری ٍ کطز 

  َزیسزرهبسَفیش

 از ّب قبرچ جساسبزی

 هحیط

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر ًطجَزا

ًکبر الزم جْز زهبى ًوًَِ گیری ثیوبری قبرچی 1-1

 جلسی را ضرح زّس.

 هحلَل ّبی ضفبف کٌٌسُ الزم را ثٌَیسس؛2-1

 ؛سَضیح زّسهحیط ّبی کطز الزم را 3-1

 را ثٌَیسس؛ جلسیاًَاع ثیوبری ّبی قبرچی 4-1

 ًوًَِ گیری از هَ را اًجبم زّس؛5-1

 ًوًَِ گیری از دَسز را اًجبم زّس؛6-1

 ًبذي را اًجبم زّس. ًوًَِ گیری از7-1
 را اًجبم زّس.  ذبک از ّب سبدرٍفیز ٍ ّب زرهبسَفیز جساسبزی8-1

 سرٌراًی، زاًص-ضٌبذشی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 حهیکرٍسکَ

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 

 

 

 

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 9ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  جلسی قبرچی ّبی ثیوبریًوًَِ گیری ٍ کطز   موضوع جلسه :

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : قهدقی 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 

 

 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

سطریص 

زهبیطگبّی آ

 زرهبسَفیشَزیس

 

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر ًطجَزا

الم ضفبف ضسُ اکشَسریکس، اًسٍسریکس ٍ فبٍٍس  -1 -1

 را سطریص زّس؛

 الم ضفبف ضسُ زرهبسَفیشَزیس را سطریص زّس؛1 -2

 الم ضفبف ضسُ هَی سَراخ ضسُ را سطریص زّس؛1 -3

 الم رًگ ضسُ هیکرٍسذَرٍم کٌیس را سطریص زّس؛1 -4

الم رًگ ضسُ هیکرٍسذَرٍم جیذسئَم را سطریص 1 -5

 زّس؛

الم رًگ ضسُ سرایکَفبیشَى هٌشبگرٍفبیشس را 1 -6

 سطریص زّس؛

 الم رًگ ضسُ سرایکَفبیشَى رٍثرٍم را سطریص زّس؛1 -7

 سرٌراًی، نصدا-ضناختی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 11ضماره جلسه :

 ی:آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکمحل ترگساری  ثیوبریْبی جلسی سطریص آزهبیطگبّی   موضوع جلسه :

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



الم رًگ ضسُ سرایکَفبیشَى ٍرٍکَزٍم را سطریص 1 -8

 زّس؛

الم رًگ ضسُ ادیسرهَفبیشَى فلَکَزٍم را سطریص 1 -9

 زّس.

 

 

 

 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

سطریص 

آزهبیطگبّی 

 هبیسشَهب

 

ضٌبسبیی ػَاهل 

 هبیسشَهب

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر ًطجَزا

 را اکشیٌَهبیسشَهب ٍ یَهبیسشَهب گراًَل -1-1

 سطریص زّس؛

را سطریص  سَزٍآلطریب ثَئیسیالم ضفبف ضسُ 2-1

 زّس؛

را  اکشیٌَهبیسس اسرائیلی الم ضفبف ضسُ 3-1

 سرٌراًی، انصد-ضناختی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 11ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  جلسیقبرچی زیر ثیوبریْبی  آزهبیطگبّیسطریص    موضوع جلسه :

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



ضٌبسبیی 

اسذَرٍسریکَزیس 

زر ثبفز ٍ 

 سبدرٍفیز

 

 سطریص زّس؛

 را سطریص زّس؛ 

فرم کذکی)هیسلیبل( اسذَرٍسریکَزیس را سطریص -4

 زّس. 

ضکل هروری سلَل ّبی جَاًِ زار کطیسُ  5-1

 را سطریص زّس؛ اسذَرٍسریکَزیس

 

 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

 

سطریص 

 آزهبیطگبّی

 هَکَرهبیکَزیس

 آسذرشیلَزیس

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر زاًطجَ

 - ٍ ثبفشی ّبی ًوًَِ زر قبرچی ػَاهل ضٌبسبیی ثِ زرقب1-1

 ثبضس هَکَرال ٍ آسذرشیلَزیس ػَاهل ضٌبسبیی

 ّب قبرچ سبیر از ٍ آسذرشیلَزیس هَکَرال ػَاهل سوبیس ثِ قبزر2-1

 .ثبضس

 سرٌراًی، دانص-ضناختی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 زر ّب الم سطریص

 هیکرٍسکَحزیر

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 12ضماره جلسه :

 قبرچی ػَاهل ػلز ثِ احطبیی قبرچی ّبی یثیوبر   َضَع جلسِ :ه

 ،هَکَرهبیکَزیس(طلت فرصز کذکی ٍ هروری

 .)...ٍ آسذرشیلَزیس

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری 

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 رضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیکارضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 

 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

 سطریص

 لػَاه آزهبیطگبّی

 زر کریذشَکَکَسی

 ًربع هبیغ ًوًَِ

 

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر ًطجَزا

 - هرکت آهیسی رًگ ًربع، هبیغ سبزی آهبزُ ثِ ًسجز 1-1

 .ثبضس آضٌب چیي

 - ٍسبیر کریذشَکَکَس کذسَل هطبّسُ ٍ ضٌبسبیی ثِ قبزر1- 2

 .ثبضس قبرچی ػَاهل سبیر از ٍسوبیس آزهبیطگبّی ّبی سسز

 

 

 سرٌراًی، دانص-ختیضنا

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 13ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  ػَاهل کریذشَکَزیس ػَاهل ػلز ثِ احطبیی قبرچی ّبی ثیوبری    موضوع جلسه :

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91قیقه( :مذت جلسه )د

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 

 س مطالةرئو
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

 ػَاهل ضٌبسبیی

 ضجِ ٍ هروری

  هروری

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر ًطجَزا

 - سبذشبر از اسشفبزُ ثب هروری ٍضجِ کبًسیسایی ػَاهل 1-1

 زر هیسلیبل ثِ هروری ِهرحل سجسیل رٍیطی ٍ زایطی

 .زّس سطریص را آلجیکٌس کبًسیسا

 - ػَاهل ضٌبسبیی ٍ هروری ػَاهل کطز ثِ قبزر 2-1

 .ثبضس آگبر کرٍم از اسشفبزُ ثب کبًسیسایی

قبزر ثِ ضٌبسبیی کبًسیساآلجیکٌس ثب سطکیل کالهیسٍکًَیسی زر  3-1

 هحیط کَرى هیل آگبر ثبضس.

 

 

 سرٌراًی، دانص-ضناختی

سد، دب ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب الم

 هیکرٍسکَح

 

 

 

 

 

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 14ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  کبًسیسیبزیس ػَاهل ػلز ثِ احطبیی قبرچی ّبی ثیوبری    سه :موضوع جل

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 رئوس مطالة
 حیطه  اهذاف رفتاری

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

 

 ثرزاری ًوًَِ طرز

  قبرچی

 

 ٍ حفظ ٍ ًقل ٍ حول

 ًوًَِ ّب ًگْساری

 

 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر زاًطجَ

 )ٍسبیل ٍ لَازم ذبک، َّا، ثیوبراى، از( قبرچی ثرزاری ًوًَِ طرق-1

 زّس. را ضرح

 ّب  اسالیس ٍ ّب کطز(ّب قبرچ ًگْساری ٍ حفظ ّب، ًوًَِ ًقل ٍ حول2-1

 ٍ ضرح زّس. ًس ثسا هسر ثلٌس ٍ هسر کَسبُ زررا  آى

 سرٌراًی، دانص-ضناختی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 زر فؼبل ضرکز

 کبر ٍ آزهبیطگبُ

 گرٍّی

 سطریص

 زیر زر ّب مال

 هیکرٍسکَح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملییک واحذ قارچ ضناسی پسضکی نام درس :    

 1399-1411تاریخ ترگساری : 15ضماره جلسه :

 ًوًَِ ّب ًگْساری ٍ حفظ ٍ ًقل ٍ حولٍ قبرچی ثرزاری ًوًَِ طرز    َضَع جلسِ :ه

 

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری 

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیرضته و مقطع تحصیلی فراگیران :



 

 1399-1411 تاریخ ترگساری : 16ضماره جلسه :

 :آزمایطگاه میکروب ضناسی دانطکذه پیراپسضکیمحل ترگساری  مرور مطالة تذریس ضذه و رفع اضکال :موضوع جلسه 

 دکتر سیذه صذیقه حسینی-دکتر فرهاد نیک نژادمذرس : دقیقه 91مذت جلسه )دقیقه( :

 کارضناسی ناپیوسته علوم آزمایطگاهیمقطع تحصیلی فراگیران :رضته و 

 

 رئوس مطالة
 حیطه اهذاف رفتاری 

)ضناختی، نگرضی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تذریس

 آموزضی

 ضیوه ارزضیاتی

مرور مطالة تذریس 

  ضذه و رفع اضکال
 :ثبضس قبزر ثبیسشی جلسِ ایي دبیبى زر زاًطجَ

ذَز زر طَل ًیین فصیل سحصییلی را    سوبم آهَذشِ ّبی  -1

 زٍثبرُ هرٍر ًوبیس.
 

 سرٌراًی، زاًص-ضٌبذشی

دبسد،  ٍ درسص

اًجبم ػولی 

 سکٌیک

 ٍیسئَ -ثرز ٍایز

 لخ -درٍشکشَر

 -سبة

 هیکرٍسکَح

 دبیبى  اهشحبى

 بىیهسرم ٍ 

 ثِ سرم

 صَرر

طریحی ٍ س

 12 ) ػولی

 (ًورُ

 حضَر ٍ 

 زر بةیغ

ثب  کالس

ارائِ 

گسارش زر 

 2)ّر جلسِ 

 (رًُو

زقز زر اًجبم 



آزهبیطبر، 

زرسشی اًجبم 

 3)سکٌیک ّب 

 (ًورُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


