داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ اٍل
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :
عىًان جلسٍ  :هقذهِ ای بر آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی
َذف کلی جلسٍ  :آشٌایی با ٍسایل ٍ تجْیسات ٍ هقررات آزهایشگاُ
اَذاف اختصاصی :
-

هعرفی دستگاُ ّا ٍ تجْیسات هَرد ًیاز
هعرفی قاًَى ّای بْذاشتی در آزهایشگاُ

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :کاهپیَتر ،تختِ سفیذٍ ،یذئَ پرٍشکتَر ،الم ،هیکرٍسکَپ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

رٍش ّای عولی هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  21 :دقیقِ

جلسِ دٍم
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :آشٌایی با هیکرٍسکَپ
َذف کلی جلسٍ  :رٍش کار با هیکرٍسکَپ
اَذاف اختصاصی :

ابسارّای هیکرٍسکَپ را بشٌاسذ
تٌظین بسرگٌوایی ّا را یاد بگیرد
ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :کاهپیَتر ،تختِ سفیذٍ ،یذئَ پرٍشکتَر ،الم ،هیکرٍسکَپ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

رٍش ّای عولی هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ سَم
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

سبعت:

عىًان جلسٍ  :رًگ آهیسی گیوسا
َذف کلی جلسٍ  :رٍش رًگ آهیسی گیوسا ٍ گسترش خَى
اَذاف اختصاصی :

تْیِ گسترش خَى
اجرای رًگ آهیسی گیوسا
هشاّذُ الم پالسوَدیَم ٍ لیشواًیا
ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :کاهپیَتر ،تختِ سفیذٍ ،یذئَ پرٍشکتَر ،کیت رًگ آهیسی ،الم ،هیکرٍسکَپ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

تاالر گفتگً

پريشٌ * /

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

رٍش ّای عولی هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ چْبرم
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص بیواری تَکسَپالسوَزیس ،شیاردیازیس ،آهیبیازیس
َذف کلی جلسٍ  :تشخیص تَکسَپالسوا ،شیاردیا ،اًتاهَبا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:





فرم ّای اًگل تَکسَپالسوا را تشخیص دّذ
دٍ فرم کیست ٍ ترٍفَزٍئیت شیاردیا را تشخیص دّذ
دٍ فرم کیست ٍ ترٍفَزٍئیت اًتوَبا را تشخیص دّذ ٍ تفاٍت گًَِ ّیستَلیتیکا ٍ کَلی را بذاًذ

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذ ،هیکرٍسکَپ ،الم اًگل شٌاسی
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

اطلس اًگل شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ پٌجن
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص کرم ّای ًَاری ٍ پْي
َذف کلی جلسٍ  :تٌیا ساشیٌاتاّ ،یوٌَلیپیس ًاًا ،دیکرٍسلیَم دًذریتیکَم ،فاسیَال ّپاتیکا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:




کرم ّا را تشخیص دّذ
تخن کرم ّا را تشخیص ٍ از ّن تفریق دّذ

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذ ،هیکرٍسکَپ ،الم اًگل شٌاسی
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

اطلس اًگل شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  21 :دقیقِ

جلسِ ضطن
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص کرم ّای حلقَی
َذف کلی جلسٍ  :آسکاریس لَهبریکَئیذیس ،تریکَریس تریکیَرا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:




کرم ّا را تشخیص دّذ
تخن کرم ّا را تشخیص ٍ از ّن تفریق دّذ

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذ ،هیکرٍسکَپ ،الم اًگل شٌاسی
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

اطلس اًگل شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ ّفتن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

سبعت:

عىًان جلسٍ  :تشخیص باکتری ّا
َذف کلی جلسٍ  :رٍش رًگ آهیسی گرم
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:




رٍش رًگ آهیسی گرم را یاد بگیرد
ساختار باکتری ّا ٍ گرم هثبت ٍ هٌفی بَدى آًْا را بذاًذ

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذ ،هیکرٍسکَپ ،الم ،رًگ گرم
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

تاالر گفتگً

پريشٌ * /

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ ّطتن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص باکتری ّا
َذف کلی جلسٍ  :رٍش کشت باکتری ّا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:





رٍش کشت استریک را یاد بگیرد ٍ بتَاًذ تک کلًَی جذا ًوایذ
ساختار کلًَی باکتری ّا را بذاًذ
با هحیط ّای کشت هختلف آشٌا شَد

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذ ،هیکرٍسکَپ ،الم ،رًگ گرم

سبعت:

فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

تاالر گفتگً

پريشٌ * /

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ ّطتن
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص باکتری ّا
َذف کلی جلسٍ  :رٍش کشت باکتری ّا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:




رٍش کشت استریک را یاد بگیرد ٍ بتَاًذ تک کلًَی جذا ًوایذ
با هحیط ّای کشت هختلف آشٌا شَد

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذ ،اتَکالٍ ،هحیط کشت
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ



هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ ًْن
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص باکتری ّا
َذف کلی جلسٍ  :رٍش کشت باکتری ّا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:





رٍش ساخت هحیط کشت را یاد بگیرد
با رٍش ساخت هحیط ّای کشت هختلف آشٌا شَد
با دستگاُ اتَکالٍ آشٌا شَد ٍ کار با آى را یاد بگیرد

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذٍ ،سایل کشت ،هحیط کشت
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  21 :دقیقِ

جلسِ دّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

تبريخ ارائِ درس :

سبعت:

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص باکتری ّا
َذف کلی جلسٍ  :تشخیص کلًَی باکتری ّا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:



ساختار کلًَی باکتری ّا را بذاًذ

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذٍ ،سایل کشت ،هحیط کشت
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ يبزدّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص باکتری ّا
َذف کلی جلسٍ  :کشت باکتری ّا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:



رٍش کشت هحیط هایعً ،یوِ هایع ٍ ًین جاهذ را یاد بگیرد

سبعت:



رٍش کشت سطحی ٍ عوقی در هحیط کشت جاهذ را اًجام دّذ

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذٍ ،سایل کشت ،هحیط کشت
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

تاالر گفتگً

پريشٌ * /

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ دٍازدّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص قارچ ّا
َذف کلی جلسٍ  :هقذهِ قارچ شٌاسی
قارچ ّای هَکَر ،ریسٍپَس ،آسپرشیلَس ،پٌیسیلیَم ،فَزاریَم ،آلترًاریا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:




رٍش تْیِ الم قارچ را یاد بگیرد
رٍش کشت قارچ را یاد بگیرد

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذ ،هیکرٍسکَپ ،الم ،هحیط کشت قارچ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

آزهایشگاُ هیکرٍب شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).

هذت زهبى 21 :دقیقِ





کلیات درس


بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ
هذت زهبى  21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ سیسدّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :آزهبيطگبُ هیکرٍة ضٌبسی عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذ :عولی

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذ9 :

هسئَل درس :هحوذ سبحبًی الری

هذت کالس 921 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/6/91 :

عىًان جلسٍ  :تشخیص هیکرٍسکَپی قارچ ّا
َذف کلی جلسٍ :

تشخیص قارچ ّای هَکَر ،ریسٍپَس ،آسپرشیلَس ،پٌیسیلیَم ،فَزاریَم ،آلترًاریا
اَذاف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:




تشخیص هیکرٍسکَپی قارچ ّا
بررسی ساختار قارچ ّا

ريش آمًزش  :حضًری * /

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :پرٍشکتَر،تختِ سفیذ ،هیکرٍسکَپ ،الم ،هحیط کشت قارچ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ * /

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :عملی ي کتبی
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

اطلس قارچ شٌاسی


مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 21 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  91 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 61 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  21 :دقیقِ

