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 داوطجًیانراَىمای مطالعٍ 

«Study guide» 

 

 1میکريب ضىاسی  عىًان درس:

 بُداضت عمًمی  رضتٍ تحصیلی:

 کارضىاسی مقطع تحصیلی: 

 ياحد( 95/0) ياحد 3 تعداد ياحد:

 وداردویاز: پیص

 ضىاسیضىاسی ي ایمىیمیکريب گريٌ آمًزضی:

 اهلل فاتحريح مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 َدف کلی درس:

بصیَر    هیکرٍسکَپی ٍ بیوبری ًبضیی ا  آًْیب   ّبیقبرچآضٌبیی داًطجَیبى بب 

 تئَری ٍ ػولی

 ريش تدریس:

 سخٌراًی ٍ استفبدُ ا  پبٍرپَیٌت

 :ایه درس ريش ارزضیابی

 ترم ٍ آ هَى ًْبییاهتحبى هیبى

 :در ایه درس يظایف ي تکالیف داوطجً

 در کالسحضَر فؼبل 

 جلسِ ّرّبی هطرح ضذُ در ضرکت فؼبل در پرسص

 اَمیت ایه درس در یک پاراگراف:

ّبی فیزیَلَژیک ٍ بیَضییویبیی آًْیب،   ٍیژگی، ّبکلی قبرچدر ایي درس سبختبر 

ػالین بیبلیٌی  ّبی قبرچی ٍ اًَاع ػفًَت، ّبی بیوبریزاقبرچ  اییػفًَتهکبًیسن 

ء بِ ا  ابتال پیطگیریّبی رٍشهخصَصبً  ،ّبی تطخیص آ هبیطگبّی، رٍشآًْب

سیب ی  بِ هٌظَر آهبدُ ّبایي ارگبًیسنّبی ًبضی ا  درهبى ػفًَتًْبیتبً ٍ  ػفًَت

 ضَد. آهَ ش دادُ هیٍ جبهغ بطَر کبهل  بب ار کبرداًطجَیبى برای ٍرٍد 

 اضتباَات رایج داوطجًیان در ایه درس عبارتىد از:

ّبی بیوبریزا ٍ گبّبً بیوبری ًبضی ا  آًْب بِ ػلیت پییییذُ    فراهَضی اسبهی قبرچ

 بَدى ًبم آًْب

 وکات کلیدی در یادگیری بُتر ایه درس عبارتىد از:

 خالصِ ًَیسی 

 هطبلؼِ ّر جلسِ پس ا  تذریس

 ّبی ًبضی ا  آًْب در ٌّگبم هطبلؼِ درٍسّب ٍ بیوبریقبرچاستفبدُ ا  تصبٍیر 

 مىابع اصلی درس:

 قبرچ ضٌبسی پزضکی جبهغ دکتر فریذُ  یٌی

 اهلل فبتحضٌبسی رٍحهرٍری سریغ ٍ جبهغ بر هٌببغ قبرچ

 


