هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
ًیوغبل تحصیلی……………………………

فزم طزح درط

میزان واحد:

رشته تحصیلی:پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:

نام درس  :ویروس شناسی
1
هدف کلی درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
منابع اصلی درسGeo f, Butel JS, Morse AM. Jawetz, Melnick and Adelberg ’s. Medical Microbiology. McGraw-Hill. 24th ed. 2007 :
ؽوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى

جلغِ

جلغِ

(رئَط هطبلت)

حزکتی)


ًکبت هْن تبریخچِ ٍ تعبریف هْن در ٍیزٍط ؽٌبعی را ثیبى کٌذ.



فزضیبت اصلی هزتجط ثب هٌؾأ ٍیزٍعْب را ثیبى کٌذ.

تبریخچِ ،تعبریف،



ٍیزٍط را ثطَر کبهل تعزیف ًوبیذ.

هٌؾبء ٍ طجقِ ثٌذی



اصَل طجقِ ثٌذی ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

ٍیزٍعْب ،پزیَى ّب



هعیبرّبی طجقِ ثٌذی ٍیزٍط ّب را فْزعت ًوبیذ.



ٍیضگی پزیَى ّب را ؽزح دّذ.
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هقذهِ،

محل برگزاری :دانشکده پزشکی

رٍػ یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

مدرس:دکتر پرستو پور علی

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

اساليد و
ويدئوپروژكتور

ثیوبری ّبی هزثَط ثِ پزیَى ّب را لیغت ًوبیذ



اصَل

عبختوبى ،اًَاع
2

تقبرى ،تعییي
اًذاسُ ٍ تزکیجبت
ؽیویبیی ٍیزٍط ّب



اجشاء عبختوبى ٍیزٍط ّب را تعزیف کزدُ ٍ ؽزح دّذ.



تٌَع عبختوبًی ٍیزٍط ّب را تَضیح دّذ .



ًقؼ پزٍتئیي ّب را در عبختبر ٍیزٍط ؽزح دّذ



تٌَع ٍ ًقؼ اعیذًَکلئیك ٍیزٍط ٍ رٍػ هطبلعِ آى را ثیبى کٌذ.



پَؽؼ لیپیذی ٍ ًقؼ آًزا در ٍیزٍط ّب ثیبى کٌذ



ًقؼ گلیکَپزٍتئیي ّب را در عبختبر ٍیزٍط ؽزح دّذ.



اًَاع ٍیزٍط ّب را اس ًظز ًَع تقبرى ؽزح دّذ.



خصَصیبت ّز ًَع تقبرى را ثیبى کٌذ.



هثبلْبئی ثزای ّز ًَع تقبرى ثیبى کٌذ



اًَاع رٍؽْبی اًذاسُ گیزی ٍیزٍعْب را فْزعت کٌذ.

اساليد و
ويدئوپروژكتور

رٍؽْبی اًذاسُ گیزی ٍیزٍعْب را ؽزح دّذ
3



کؾت ،تعییي ٍ



تبثیز عَاهل فیشیکی ثز ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

اساليد و

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

تخلیص ٍ رٍػ



تبثیز عَاهل ؽیویبیی ثز ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

ّبی کوی در



رٍػ ّبی اعتزیل کزدى هَاد آلَدُ ثِ ٍیزٍط را ؽزح دّذ.

ٍیزٍط ؽٌبعی-



رٍػ ّبی کؾت ٍ تکثیز ٍیزٍعْب را ثیبى کٌذ.

اثز عَاهل فیشیکی



رٍػ تؾخیص عفًَتْبی ٍیزٍعی را در عیغتوْبی سًذُ اس جولِ علَل

ٍ ؽیویبیی ثز
ٍیزٍط ّب

ثیبى کٌذ.


رٍػ ّبی فیشیکی ؽوبرػ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



رٍػ ّبی ثیَلَصیکی ؽوبرػ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



رٍػ ّبی خبلص عبسی ٍیزٍط ّب را فْزعت کٌذ.



رٍػ ّبی خبلص عبسی ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

ويدئوپروژكتور

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
ًیوغبل تحصیلی

فزم طزح درط
رشته تحصیلی:

نام درس:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی

جلغِ

جلغِ

(رئَط هطبلت)
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هزاحل کلی تکثیز ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



 هزٍری ثز

هزاحل تکثیز ٍیزٍط ّب را ثِ تزتیت لیغت ًوبیذ.



ّز یك هزاحل تکثیز ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

چزخِ تکثیز،



اصَل کلی صًتیك ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

صًتیك -اکَلَصی



هَتبعیَى در ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



ٍ راّْبی اًتقبل

اًَاع هَتبعیَى ّب را در ٍیزٍط ّب لیغت ًوبیذ.



اًَاع ٍاکٌؼ ّبی صًتیکی را در ٍیزٍط ّب ؽزح دّذ.

ٍیزٍط ّب



اًَاع ٍاکٌؼ ّبی غیزصًتیکی را در ٍیزٍط ّب ؽزح دّذ.



ثِ کبرگیزی ٍیزٍط ّب ثعٌَاى حبهل ّبی صًتیکی را ؽزح دّذ.



اصَل اًتقبل صى ثِ کوك ٍیزٍط ّب را ثیبى کٌذ.



راّْبی اًتقبل ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



تبثیز ٍیزٍط ثز رٍی علَل ّبی هیشثبى را ثیبى کٌذ.



گبهْبی اصلی در ثیوبری سایی ٍیزٍط ّب در هیشثبى را لیغت ًوبیذ.

حبد ٍیزٍعی ٍ



راُ ّبی ٍرٍد ٍیزٍط ثِ ثذى را ؽزح دّذ.



دفبع هیشثبى-

هحل ّبی تکثیز ٍیزٍط در ثذى را ؽزح دّذ.



هزاحل اًتؾبر ٍیزٍط در ثذى را ؽزح دّذ.

ثیوبریشایی ،
عفًَتْبی پبیذارٍ

5

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

هزٍری ثز عفًَتْبی



راُ خزٍج ٍیزٍط را ثیبى ًوبیذ.

ٍیزٍعی (تٌفغی،



هزاحل کلی آعیت سایی ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

گَارؽی ،پَعت،



عفًَتْبی ٍیزٍعی حبد ٍ هشهي را ؽزح دّذ.



عصجی ،دٍراى

اصَل ایوٌی علیِ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



هزاحل ثیوبریشایی ٍیزٍط ّب در دعتگبُ تٌفظ را ؽزح دّذ.

حبهلگی)



هزاحل ثیوبریشایی ٍیزٍط ّب در دعتگبُ گَارػ را ؽزح دّذ.

رٍػ یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

تکبلیف

ًحَُارسؽیبثی

آهَسؽی

(دقیقِ)

داًؾجَ

ٍدرصذ آى

اساليد و
ويدئوپروژكتور

اساليد و
ويدئوپروژكتور

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.



هزاحل عفًَت ٍیزٍعی پَعت را ؽزح دّذ.



هزاحل عفًَت ٍیزٍعی عیغتن اعصبة هزکشی را ؽزح دّذ.

عفًَت ّبی هبدرسادی ٍیزٍعی را ؽزح دّذ.
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 ایٌتزفزٍى،



خصَصیبت ایٌتزفزٍى ً ،حَُ عٌتش ٍ هکبًیشم عول آى را ؽزح دّذ.



ؽیوی درهبًی ضذ

اًَاع هکبًیشم ّبی ٍیزٍط ّب ثزای فزار اس تبثیز ایٌتزفزٍى را ًبم ثجزد.



اصَل ؽیوی درهبًی عفًَت ّبی ٍیزٍعی را ؽزح دّذ.

ٍیزٍعی ٍ ٍاکغي



هکبًیشم ّبی تبثیز دارٍّبی ؽیویبیی ثز رٍی ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

ّبی ٍیزٍعی



کبرثزدّبی حبضز دارٍّبی ؽیویبیی در درهبى ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



اًَاع ٍاکغي ّبی ٍیزٍعی را ؽزح دّذ.

اصَل اعتفبدُ صحیح اس ٍاکغي ّب را فْزعت کٌذ

اساليد و
ويدئوپروژكتور

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
ًیوغبل تحصیلی

فزم طزح درط
رشته تحصیلی:

نام درس:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی

جلغِ

جلغِ

(رئَط هطبلت)
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8

پبرٍ ٍیزٍعْب،
آدًٍَیزٍعْب

پبکظ ٍیزٍعْب

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)


عبختوبى پبرٍ ٍیزٍط ّب را ثیبى ًوبیذ.



عفًَت ّبی پبرٍ ٍیزٍعی ٍ ثیوبریْبی اًغبًی ًبؽی اس آى را تَضیح دّذ.



عالئن ثبلیٌی عفًَت ّبی پبرٍ ٍیزٍعی را ؽزح دّذ.



اپیذهیَلَصی پبرٍ ٍیزٍعْب را ؽزح دّذ.



راُ ّبی اًتقبل  ،اًتؾبر ،کٌتزل ٍ درهبى عفًَت ّبی پبرٍ ٍیزٍعی را لیغت ًوبیذ.



عَارض پبرٍ ٍیزٍط  B19را در جٌیي اًغبى ؽزح دّذ.



عبختوبى کلی آدًَ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



هزاحل تکثیز آدًَ ٍیزٍط ّب را فْزعت کٌذ.



اًَاع ثیوبریشای آدًَ ٍیزٍط ّبی اًغبًی را ؽزح دّذ.



اًَاع عفًَت ّبی اًغبًی آدًَ ٍیزٍعی را فْزعت کٌذ.



راُ ّبی اًتقبل ،کٌتزل ٍ درهبى آدًَ ٍیزٍط ّب را ثیبى کٌذ.



عبختبر پبکظ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



ثیوبری ّبی اًغبًی ًبؽی اس پبکظ ٍیزٍط ّب را ًبم ثجزد.



راُ ّبی اًتقبل ،اصَل درهبى ٍ پیؾگیزی ثیوبری ّبی ًبؽی اس پبکظ ٍیزٍط ّب را لیغت ًوبیذ.



عَارض احتوبلی ٍاکغي آثلِ را ثیبى کٌذ.

رٍػ یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

تکبلیف

ًحَُارسؽیبثی

آهَسؽی

(دقیقِ)

داًؾجَ

ٍدرصذ آى

اساليد و
ويدئوپروژكتور

اساليد و
ويدئوپروژكتور

دالئل ریؾِ کي ؽذى ثیوبری آثلِ اًغبًی را در دًیب ؽزح دّذ
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ّزپظ

ٍیزٍعْب



عبختبر ّزپظ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



عفًَتْب ٍ ثیوبری ّبی ًبؽی اس ّزپظ ٍیزٍط را در اًغبى ؽزح دّذ.



راُ ّبی اًتقبل ّزپظ ٍیزٍط را ؽزح دّذ.



عفًَت ّبی ًْفتِ را در ّزپظ ٍیزٍط ّب ؽزح دّذ.



اصَل کلی درهبى عفًَت ّبی ّزپظ ٍیزٍعی را ؽزح دّذ.

اساليد و
ويدئوپروژكتور

راُ ّبی کٌتزل ّزپظ ٍیزٍط ّب را لیغت ًوبیذ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط

هدف کلی

ًیوغبل تحصیلی……………………………

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

ؽوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی

جلغِ

جلغِ

(رئَط هطبلت)

ٍیزٍعْبی
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ّپبتیت



اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)


ّپبتیت ٍیزٍعی را تعزیف کٌذ.



عَاهل ٍیزٍعی هَلذ ّپبتیت را ًبم ثجزد.



اًَاع ٍیزٍط ّبی ّپبتیت را لیغت ًوبیذ.



ٍیضگی ّبی ثیَلَصیکی ٍیزٍط ّبی هَلذ ّپبتیت را ؽزح دّذ.



راُ ّبی اًتقبل ٍیزٍعْبی ّپبتیت را ؽزح دّذ.



راُ ّبی پیؾگیزی ّپبتیت را ؽزح دّذ.



راُ ّبی درهبى ّپبتیت را ثیبى کٌذ.



اصَل رٍػ ّبی تؾخیص ّپبتیت را ؽزح دّذ.

رٍػ یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

تکبلیف

ًحَُ ارسؽیبثی

آهَسؽی

(دقیقِ)

داًؾجَ

ٍدرصذ آى

اساليد و
ويدئوپروژكتور

تفغیز ٍاکٌؼ ّبی عزٍلَصیك ّپبتیت  Bرا ؽزح دّذ
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پیکَرًبٍیزٍعْب



اًَاع پیکَرًب ٍیزٍط ّب را ًبم ثجزد.



پیکَرًب ٍیزٍط ّبی هْن اًغبًی را فْزعت کٌذ.



ٍیضگی ّبی پیکَرًب ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ



ثیوبری ّبی ًبؽی اس پیکَرًب ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



راُ ّبی اًتقبل ٍ پیؾگیزی اس ثیوبری ّبی ًبؽی اس پیکَرًب ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.

اساليد و
ويدئوپروژكتور

ٍیضگی ّبی اپیذهیَلَصیك اًَاع هْن پیکَرًب ٍیزٍط را ثیبى ًوبیذ


اصَل کلی عبختوبى رٍتب ٍیزٍط ّب ٍ رئَ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



ثیوبری ّبی ًبؽی اس رئَ ٍیزٍط ٍ رٍتبٍیزٍط را لیغت ًوبیذ.



راُ ّبی اًتقبل ٍ پیؾگیزی ثیوبری ّبی ًبؽی اس رئَ ٍیزٍط ٍ رٍتبٍیزٍط ّب را ثیبى ًوبیذ.



عبیز ٍیزٍط ّبی هَلذ عَارض گَارؽی را لیغت ًوبیذ.

آرثٍَیزٍعْب ٍ



ًکبت هْن اپیذهیَلَصیك در هَرد ٍیزٍعْبی هَلذ گبعتزٍ اًتزیت را ثیبى گٌذ.



رٍثٍَیزٍعْب

عفًَت ّبی هْن آرثَ ٍیزٍعی را فْزعت ًوبیذ.



عفًَت ّبی هْن آرثَ ٍیزٍعی هٌطقِ را ؽزح دّذ .



عفًَت ّبی هْن هٌتقلِ اس طزیق جًَذگبى ٍ راُ ّبی اًتقبل ٍ کٌتزل آًْب را فْزعت ًوبیذ



ثیوبریشائی ٍعالئن هْن ثیوبریْبی آرثَ ٍیزٍعی ٍرٍثَ ٍیزٍعی را ثیبى ًوبیذ.



رئٍَیزٍعْب

ٍ رٍتبٍیزٍعْب،
12

اساليد و
ويدئوپروژكتور

رٍػ تؾخیص عفًَت ّبی هٌتقلِ اس ثٌذپبیبى ٍجًَذگبى را ثیبى ًوبیذ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
ؽوبرُ
جلغِ
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تبریخ جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط
هطبلت)

اٍرتَهیکغٍَیزٍعْب
(ٍیزٍعْبی آًفلَآًشا

ًیوغبل تحصیلی……………………………


اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)


ٍیضگی ّبی هْن ٍیزٍط ّبی هَلذ آًفلَآًشا را فْزعت کٌذ.



ًحَُ ًبهگذاری ٍیزٍط ّبی هَلذ آًفلَآًشا را ثیبى ًوبیذ.



اًَاع تغییزات آًتی صًتیکی ٍیزٍط ّبی هَلذ آًفلَآًشا را ؽزح دّذ

عالئن ،راُ ّبی اًتقبل ٍ پیؾگیزی ثیوبریْبی ًبؽی اس ٍیزٍط ّبی هَلذ آًفلَآًشا را

رٍػ یبددّی
یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)



تکبلیف داًؾجَ

ًحَُ ارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

اساليد و
ويدئوپروژكتور

ثیبى کٌذ

پبراهیکغٍَیزٍعْب ٍ
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تفبٍتْبی هْن اٍرتَهیکغَ ٍیزٍعْبٍ پبراهیکغَ ٍیزٍط ّب را لیغت کٌذ.



عبختوبى کلی پبراهیکغَ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



ثیوبری ّبی حبصل اس پبراهیکغَ ٍیزٍط ّب ،راُ ّبی اًتقبل ٍ پیؾگیزی اس آى

را لیغت کٌذ.

ٍیزٍط عزخجِ



(رٍثال)

خصَصیبت ٍیزٍط هَلذ عزخجِ را فْزعت کٌذ.



ثیوبری عزخجِ را ؽزح دّذ.



اّویت عزخجِ هبدرسادی  ،راُ ّبی اًتقبل ٍ پیؾگیزی اس آى را ثیبى کٌذ.

اساليد و
ويدئوپروژكتور

اّویت ٍاکغیٌبعیَى را در پیؾگیزی اس عزخجِ هبدرسادی ؽزح دّذ
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ٍیزٍط ّبری ٍ

کَرًٍب ٍیزٍعْب



عبختبر کلی راثذٍ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



راُ اًتقبل راثذٍ ٍیزٍط ّب را ًبم ثجزد.



ثیوبری ّبی هْن راثذٍ ٍیزٍط را ًبم ثجزد.



هزاحل کلیٌیکی ثیوبری ّبری را ؽزح دّذ.



راُ پیؾگیزی ثیوبری ّبری را فْزعت کٌذ.



ٍاکغي ّبی ّبری را ًبم ثجزد.



خصَصیبت هْن کَرًٍب ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



اّویت کَرًٍب ٍیزٍط ّب را اس ًظز پشؽکی ؽزح دّذ.

اساليد و
ويدئوپروژكتور

ثیوبری ّبی کَرًٍب ٍیزٍعی اًغبى ٍ راُ ّبی اًتقبل آى را ًبم ثجزد

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
ًیوغبل تحصیلی

فزم طزح درط
رشته تحصیلی:

نام درس:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی  :ؽٌبختی ،عبطفی،

جلغِ

جلغِ

(رئَط هطبلت)

رٍاى حزکتی)

ٍیزٍعْبی
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عزطبًشای اًغبًی



اًَاع ٍیزٍط ّبیی کِ قبدر ثِ ایجبد تَهَر ّغتٌذ را ًبم ثجزد.



هکبًیشم ّبی تَهَر سایی ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



لیغت تَهَرّبی اًغبًی ثب هٌؾبء احتوبلی ٍیزٍط را ًبم ثجزد.



عبختبر کلی ٍ DNAیزٍط ّبی تَهَر سا را ؽزح دّذ.



عبختبر کلی رتزٍ ٍیزٍط ّب را ؽزح دّذ.



رتزٍ ٍیزٍط ّبی تَهَرسای اًغبًی را ؽزح دّذ.



پَلیَهب ٍیزٍعْب ٍ پبپیلَهبٍیزٍعْب ی عزطبًشا را ؽزح دّذ.

رٍػ یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

اساليد و
ويدئوپروژكتور

ؽَاّذی دال ثز تَهَرسایی ثزخی اس ٍیزٍط ّب در اًغبى را ًبم ثجزد
را ثیبى کٌذٍ -1HIV .یضگی ّبی عبختبری ٍیزٍط

ایذس ٍ لٌتی
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ٍیزٍعْب





علَل ّبی هَرد ّذف ٍیزٍط در ثذى را ًبم ثجزد.



تبثیز تکثیز ٍیزٍط در علَل ّبی ّذف را ثیبى کٌذ.



چگًَگی دعتزعی ٍیزٍط ثِ علَلْبی ّذف را ثیبى کٌذ.



هکبًیشم ثیوبری سایی آى را ؽزح دّذ.



هغیز تکبهلی ثیوبری ًبؽی اس عفًَت  HIVرا ؽزح دّذ.



هزاحل ایجبد ثیوبری تَعط ٍیزٍط را لیغت ًوبیذ.



راُ ّبی اًتقبل ،پیؾگیزی ،تؾخیص ،کٌتزل ٍ درهبى ثیوبری ایذس را ؽزح

اساليد و
ويدئوپروژكتور

دّذ.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

