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

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ رضب فرٍتٌی

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :كليات اًگل ضٌاسي
َذف کلی جلسٍ  :ضٌاخت اًَاع سًدگي اًگلي ٍ ًطَُ ارتثاط اًگل ٍ هيشتاى ،عثقهِ تٌهدا اًگهل ّهاه راّْهاا تطه ي
تيواريْاا اًگلي
اَذاف اختصاصی :

-

تؼزيفي اس اًگل ارايِ دّده
اًَاع سًدگي اًگل ّا را ضزش دّده
زگًَگي تقاتل هيشتاى ٍ اًگل را ضزش دّده
عثقِ تٌدا اًگل ّا را تَضيص دّده
راّْاا تط ي تيواريْاا اًگلي را تَصيف كٌده

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس

هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ





هذت زهبى 21 :دقیقِ

بخص دٍم درس

هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ دٍم
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ رضب فرٍتٌی

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :عثقِ تٌدا تک ياختِ ّا
َذف کلی جلسٍ  :تک ياختِ ّاا خَى ٍ ًسح :تيوارا هاالريا
اَذاف اختصاصی :

-

اًَاع ه تلف ػاهل ٍ ًاقل تيوارا را تَضيص دّده
ززخِ سًدگي اًگل را ضزش دّده
ػالين ٍ ػَارض تيوارا را تَصيف كٌده
راّْاا اًتقال ٍ پيطگيزا ٍ درهاى تيوارا را ضزش دّده
ًطاًِ ّاا هْن تيوارا را تطٌاسده
اقداهات السم در كٌتزل تيواريْا را ضزش دّده

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  :دقیقِ

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)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ رضب فرٍتٌی

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :تک ياختِ ّاا خَى ٍ ًسح
َذف کلی جلسٍ  :تيوارا ّاا تَكسَپالسوَسيس ٍ سالک
اَذاف اختصاصی :

-

ػاهل ٍ ًاقل تيوارا سالک ٍ تَكسَپالسوا را تَضيص دّده
ززخِ سًدگي اًگل ليطواًيا ٍ تَكسَپالسوا را ضزش دّده
ػالين ٍ ػَارض تيوارا را تَصيف كٌده
اًَاع اًگل ليطواًيا ٍ تيوارا ًاضي اس آًْا را تطٌاسده
راّْاا اًتقال ٍ پيطگيزا ٍ درهاى تيوارا ضزش دّده
هزاقثت پزستارا اس تيوارا را ضزش دّده
ًطَُ ًوًَِ تزدارا اس سخن سالک را ضزش دّد
/

ريش آمًزش  :حضًری

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
/

فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ چْبرم
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

سبعت:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ رضب فرٍتٌی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :تک ياختِ ّاا گَارضي ٍ تٌاسلي
َذف کلی جلسٍ  :تيوارا اسْال خًَي آهيثي ،صياردياسيس ،تزيکَهًَاسيس
اَذاف اختصاصی :

 ػاهل تيواريْا را تَضيص دّده ػالين ٍ ػَارض تيوارا را تَصيف كٌده ززخِ سًدگي اًگل را ضزش دّده ضزايظ اًتقال ّز كدام ار تيواريْا را تَضيص دّده راّْاا اًتقال  ،پيطگيزا ٍ درهاى تيوارا را ضزش دّده اقداهات السم در كٌتزل تيواريْا ٍ هزاقثت اس تيواراى را ضزش دّده/

ريش آمًزش  :حضًری

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
/

فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ پٌجن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ رضب فرٍتٌی

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :عثقِ تٌدا كزم ّا ،گزٍُ سستَدّا
َذف کلی جلسٍ  :تٌيا ساصيٌاتا ،تٌيا سَليَم ،اكيٌَكَكَس گزاًَلَسٍسّ ،يوٌَليپيس ًاًا

اَذاف اختصاصی :

-

هَرفَلَصا اًگل ّا را تَضيص دّده
ػالين ٍ ػَارض تيوارا را تَصيف كٌده
ززخِ سًدگي اًگل ّا را ضزش دّده
هيشتاى ٍاسظ ٍ ًْايي اًگل ّا را تَضيص دّده
راّْاا اًتقال  ،پيطگيزا ٍ درهاى تيوارا را ضزش دّده
اّويت تيوارا در دٍراى كَدكي ٍ رضد آًْا را تَضيص دّده
/

ريش آمًزش  :حضًری

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ ضطن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :هقدهِ هيکزٍب ضٌاسي
َذف کلی جلسٍ  :تِ عَر كلي تاري سِ ،هؼزفي داًطوٌداى ٍ كارّاا ارسًدُ آًْا هَرد تطث قزار هي گيزد
اَذاف اختصاصی :

-

تؼزيف هيکزٍب ضٌاسي
تياى تفاٍت تاكتزاٍ ،يزٍس ،قارذ ،اًگل
تياى تاري سِ ػلن هيکزٍب ضٌاسي
ضٌاسايي داًطوٌداى ٍ كارّاا ارسًدُ آى ّا
تؼزيف اصل كخ

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :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)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :عثقِ تٌدا هيکزٍب ّا
َذف کلی جلسٍ  :رٍش ّاا عثقِ تٌدا هيکزٍب ّا
اَذاف اختصاصی :

-

عثقِ تٌدا تاكتزا ّا را ياد تگيزد
هؼزفي خاًَادُ خٌس گًَِ سَيِ تاكتزا
ًطَُ صطيص ًَضتي خٌس ٍ گًَِ تاكتزا
تَضيص صًَتايپ ٍ سزٍتايپ ٍ فاصتايپ
رٍش ّاا عثقِ تٌدا ٍيزٍس ّا

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس

هذت زهبى 91 :دقیقِ





بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :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)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :ساختواى هيکزٍب ّا
َذف کلی جلسٍ  :تزرسي ساختار هيکزٍب ّا
اَذاف اختصاصی :

-

تَضيص ساختواى كلي تاكتزا ّا ٍ در ٍاقغ پزٍكاريَت ّا
تَضيص ساختار ديَارُ تاكتزا تا خصَصيت ّاا آى
تفاٍت گزم هثثت ٍ هٌفي
ضٌاسايي غطاا تاكتزا ٍ خصَصيت ّاا آى
تَضيص كپسَل ٍ پَضص ّاا تيزٍى تاكتزا
ضٌاسايي  ٍ DNAپالسويد ٍ ػولکزد آى
ضٌاسايي اسپَر ٍ ًطَُ تَليد آى
تؼزيف فالصال ٍ ًطَُ ضزكت تاكتزا
ضٌاسايي پيلي ٍ كارتزد آى

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  :دقیقِ

جلسِ ًْن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :تَليد هثل هيکزٍارگاًيسن ّا ٍ ًطَُ تکثيز ٍ رضد ٍ ػَاهل هَثز تز آًْا
َذف کلی جلسٍ  :تَليد هثل تاكتزا ّا
اَذاف اختصاصی :

-

ًطَُ تکثيز  DNAرا تثيٌد ٍ ياد تگيزد

-

ًطَُ تکثيز ٍ اًتقال پالسويد را ياد تگيزد

-

ػَاهل هَئز تز تقيسن تاكتزا را تداًد

-

اًتقال ػَاهل صًتيکي را تطٌاسد

-

ًوَدار رضد هيکزٍب را تَضيص دّد

-

ػَاهل هَثز تز رضد هثل رعَتت ،دها ،Ph ،فطار اسوشا ،پتاًسيل اكسيداسيَى ٍ اضيا ٍههه را تَضيص دّد

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  :دقیقِ

جلسِ دّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :اكَلَصا هيکزٍارگاًيسن ّا
َذف کلی جلسٍ  :هؼزفي ًير ّاا هيکزٍتي
اَذاف اختصاصی :

-

ضٌاسايي هطل سًدگي ٍ فؼاليت هيکزٍب را در ًير خَد
ًزهال فلَر تدى اًساى ٍ ػولکزد آًْا
هطل ّاا ضضَر هيکزٍب در تدى ٍ ايٌکِ كداا تدى استزيل است
آلَدگي هطيغي ٍ ضضَر هيکزٍب ّا در صٌايغ غذايي
راُ ّاا اًتقال هيکزٍب ّا

-

تَضيص هفَْم ًزهال فلَر ،فزصت علة ٍ پاتَصى
/

ريش آمًزش  :حضًری

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
/

فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :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)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

سبعت:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :تيَضيوي هيکزٍارگاًيسن ّا
َذف کلی جلسٍ  :هصزف هَاد ٍ هطصَالت آى
اَذاف اختصاصی :

-

ززخِ ّاا گليکَليش ٍ كزفس
تَضيص آًشين ّاا خارج سلَلي تاكتزا ّوزاُ تا كارتزد
راُ ّاا اكسيداسيَى ٍ ت ويز

-

تَضيص دستِ تٌدا تاكتزا ّا اس ًظز هصزف قٌد
/

ريش آمًزش  :حضًری

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
/

فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ دٍازدّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :رٍش ّاا اس تيي تزدى هيکزٍب ّا ٍ خلَگيزا اس رضد آًْا
َذف کلی جلسٍ  :رٍش ّاا فيشيکي ٍ ضيويايي اس تيي تزدى هيکزٍب ّا

سبعت:

اَذاف اختصاصی :

-

تؼزيف استزيليشاسيَى
رٍش ّاا پاستَريشاسيَى ٍ تيٌداليشاسيَى
رٍش ّاا فيشيکي اس تيي تزدى
رٍش ّاا ضيويايي اس تيي تزدى

-

تؼزيف ّاا هْن هاًٌد آًتي سپتيک ،دتزخٌت ٍههه
/

ريش آمًزش  :حضًری

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ سیسدّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :آًتي تيَتيک ّا ٍ هقاٍهت آًتي تيَتيکي
َذف کلی جلسٍ  :اًَاع آًتي تيَتيک ٍ راّْاا كسة هقاٍهت دارٍيي
اَذاف اختصاصی :

-

تؼزيف آًتي تيَتيک
تؼزيف ٍسيغ الغيف ٍ هطدٍد االثز
دستِ تٌدا هکاًيسن ٍ هطل اثز آًتي تيَتيک ّا
هکاًيسن هقاٍهت تاكتزا ّا

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد

سبعت:

فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ چْبردّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :تاكتزا ّاا تيوارا سا
َذف کلی جلسٍ  :هؼزفي تاكتزا ّاا تيوارا سا
اَذاف اختصاصی :

-

ضٌاسايي تاكتزا ّاا تيوارا ساا هٌتقل ضًَدُ اس عزيق غذا ٍ آب ٍ خاک
ضٌاسايي تيوارا تاكتزا ٍيثزيَ كلزا ّوزاُ تا راُ ّاا اًتقال ٍ درهاى

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  :دقیقِ

جلسِ پبًسدّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :تاكتزا ّاا تيوارا سا
َذف کلی جلسٍ  :هؼزفي تاكتزا ّاا تيوارا سا
اَذاف اختصاصی :

-

ضٌاسايي تيوارا تاكتزا سالوًَال ٍ ضيگال ّوزاُ تا راُ ّاا اًتقال ٍ درهاى
ضٌاسايي تيوارا تاكتزا اضزيطيا كلي ّوزاُ تا راُ ّاا اًتقال ٍ درهاى
ضٌاسايي كلي فزم هدفَػي
/

ريش آمًزش  :حضًری

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
/

فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ ضبًسدّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

سبعت:

عىًان جلسٍ  :تاكتزا ّاا تيوارا سا
َذف کلی جلسٍ  :هؼزفي تاكتزا ّاا تيوارا سا
اَذاف اختصاصی :

-

تاكتزا كلستزيديَم تَتَليٌَم ٍ كلستزيديَم ديفيسيل ّوزاُ تا راُ ّاا اًتقال تطٌاسد
تاكتزا تاسلَس آًتزاسيس ٍ تاسيلَس سزئَس ّوزاُ تا راُ ّاا اًتقال تطٌاسد
/

ريش آمًزش  :حضًری

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

پريشٌ

/

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ
هذت زهبى  :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

جلسِ ّفذّن
داوشکذ :بُذاشت ايز

گريٌ آمًزشی :بُذاشت محیط

مقطع  /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -بُذاشت محیط

سبل تحصیلی 9011-9911 :

تبريخ ارائِ درس :

ًبم درس (ٍاحذ)  :هیکرٍة عوَهی

رٍز:

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى :

تعذاد ٍاحذٍ 2 :احذ

هسئَل درس :هحوذ رضب فرٍتٌی

هذت کالس 01 :دقیقِ

هذرس :هحوذ سبحبًی الری

سبعت:

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری11/0/91 :

عىًان جلسٍ  :تاكتزا ّاا تيوارا سا
َذف کلی جلسٍ  :هؼزفي تاكتزا ّاا تيوارا سا
اَذاف اختصاصی :
-

تيوارا تاكتزا استافيلَكَكَس اٍرئَس ّوزاُ تا راُ ّاا اًتقال تطٌاسد
تيوارا تاكتزا استزپتَكَک ّوزاُ تا راُ ّاا اًتقال تطٌاسد

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی * /

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :كاهپيَتز ٍ ًزم افشار ضثظ صدا ٍ ساهاًِ ًَيد
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

عىًان ي وًع آزمًن  :كتثي

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً *

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

هيکزٍب ضٌاسي پشضکي -خاٍتش هيکزٍب ضٌاسي سيٌسز


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



کلیات درس



هذت زهبى 91 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  21 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  91 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 21 :دقیقِ

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  :دقیقِ

