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 : درس اّداف کلی
 

 در پبیبى ایي دٍرُ اًتظبر هی رٍد مِ داًشجَ  ثب هَارد زیر آشٌب گردد:
 

 ملیبت ٍ اصطالحبت اًگل شٌبظی 

 طجقِ ثٌذی اًگل ّب 

 هرفَلَشی اًگل ّب 

 ظیر تنبهلی اًگل ّب 

  ٍ هخبزى ثیوبریْبی اًگلیًبقلیي 

 هنبًیعن ّبی ثیوبریسایی اًگل ّب 

 عالئن ثبلیٌی ثیوبریْبی اًگلی 

 رٍشْبی تشخیص ثیوبریْبی اًگلی 

 اپیذهیَلَشی ثیوبریْبی اًگلی 

 رٍشْبی درهبى ثیوبریْبی اًگلی 

 رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری ثیوبریْبی اًگلی 

 

 جلسِ اٍل *

 ثرازغ          ًام هدرس:
  ملیبت اًگل شٌبظی     ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثیبى مٌذ تعبریف ٍ اصطالحبت رایج در اًگل شٌبظی پسشنی. 1

 را تَضیح دّذ اًَاع زًذگی اًگلی. 2

 را شرح دّذ (Hostهیسثبى ) . اًَاع3

 را رمر مٌذ . هقبٍهت ٍ ایوٌی در ثیوبریْبی اًگلی4

 را تَضیح دّذ . فیسیَلَشی اًگلْب5

 را ثیبى مٌذ ثِ ثذى ْبٍرٍد اًگلراُ ّبی . 6

 را شرح دّذ . اًَاع ًبقلیي ٍ هخبزى در ثیوبریْبی اًگلی7

 را ثیبى مٌذ اپیذهیَلَشی ثیوبریْبی اًگلی. 8

 را رمر مٌذ درهبى ثیوبریْبی اًگلی .9

 را ثیبى مٌذ مٌترل ٍ پیشگیری ثیوبریْبی اًگلی .11

 را تَضیح دّذ تقعین ثٌذی اًگلْب .11

 

 □ رٍاًی حرمتی                    عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 دٍم* جلسِ 

 ثرازغ          هدرس:ًام 
 شیگبًتینب فبظیَال -فبظیَال ّپبتینب   - ملیبت ترهبتَدّب -مرم شٌبظی ملیبت       ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثٌَیعذ ٍ ترهبتَدّبی مجذی مرهْب، ترهبتَدّبطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 ثیبى مٌذ را شیگبًتینب تینب ٍپبهرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی فبظیَال ّ .2

 را تشریح مٌذ فبظیَلیبزیط عالئن ثبلیٌی. 3

 را رمر مٌذ شیگبًتینب تینب ٍپب. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی فبظیَال 4ّ

 را تَضیح دّذ پبظخْبی ایوٌی در فبظیَلیبزیط. 5

 را ثیبى مٌذ شیگبًتینب تینب ٍپبآزهبیشگبّی فبظیَال ّرٍشْبی تشخیص . 6

 را شرح دّذ فبظیَلیبزیطًتشبر ٍ ا اپیذهیَلَشی. 7

 را رمر مٌذ از فبظیَلیبزیط. رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری 8

 را تَضیح دّذ . درهبى فبظیَلیبزیط9

 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:
 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 

 

 سَم* جلسِ 

 ثرازغ       ًام هدرس:

 اپیط تَرمیط - ملًََرمیط - دینرٍظلیَم      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 مٌذرا ثیبى  ایي ترهبتَدّبهرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .1

 را تشریح مٌذ ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ترهبتَدّب عالئن ثبلیٌی. 2

 را رمر مٌذ ایي ترهبتَدّب. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 3

 را تَضیح دّذ ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ترهبتَدّبپبظخْبی ایوٌی در . 4

 را ثیبى مٌذ ایي ترهبتَدّبآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 5

 را شرح دّذ ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ترهبتَدّبٍ اًتشبر  اپیذهیَلَشی. 6

 را رمر مٌذ ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ترهبتَدّب. رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از 7

 را تَضیح دّذ ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ترهبتَدّب. درهبى 8

 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 چْارم* جلسِ 

 ثرازغ       ًام هدرس:
 هتبگًَیوَض -ط ّترٍفی     ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را شرح دّذ ترهبتَدّبی رٍدُ ایطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را ثیبى مٌذ ایي ترهبتَدّبهرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را تَضیح دّذ ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ترهبتَدّب عالئن ثبلیٌی. 3

 را رمر مٌذ ایي ترهبتَدّب. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را تشریح مٌذ در ثیوبریْبی ایجبد شذُ تَظط ایي ترهبتَدّبپبظخْبی ایوٌی . 5

 را ثیبى مٌذ آزهبیشگبّی ایي ترهبتَدّبرٍشْبی تشخیص . 6

 را تَضیح دّذ ٍ اًتشبر ثیوبریْبی ایجبد شذُ تَظط ایي ترهبتَدّب اپیذهیَلَشی. 7

 ثیبى مٌذرا  . رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از ثیوبریْبی ایجبد شذُ تَظط ایي ترهبتَدّب8

 را رمر مٌذ . درهبى ثیوبریْبی ایجبد شذُ تَظط ایي ترهبتَدّب9
 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:
 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 

 

 پٌجن* جلسِ 

 ثرازغ       ًام هدرس:
  پبراگًَیوَض -فبظیَلَپعیط      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را شرح دّذ ترهبتَدّبی رٍدُ ای ٍ ریَیطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را ثیبى مٌذ ترهبتَدّبایي هرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را تَضیح دّذ ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ترهبتَدّب عالئن ثبلیٌی. 3

 را رمر مٌذ ایي ترهبتَدّب. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را تشریح مٌذ پبظخْبی ایوٌی در ثیوبریْبی ایجبد شذُ تَظط ایي ترهبتَدّب. 5

 مٌذرا ثیبى  آزهبیشگبّی ایي ترهبتَدّبرٍشْبی تشخیص . 6

 را تَضیح دّذ ٍ اًتشبر ثیوبریْبی ایجبد شذُ تَظط ایي ترهبتَدّب اپیذهیَلَشی. 7

 را ثیبى مٌذ . رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از ثیوبریْبی ایجبد شذُ تَظط ایي ترهبتَدّب8

 را رمر مٌذ . درهبى ثیوبریْبی ایجبد شذُ تَظط ایي ترهبتَدّب9
 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 ششن* جلسِ 

 ثرازغ       ًام هدرس:
 ّبشیعتَزٍهب      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را شرح دّذ ترهبتَدّبی خًَیطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را رمر مٌذ شیعتَزٍهب ّوبتَثیَم، هبًعًَی ٍ شاپًَینَمهرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را ثیبى مٌذ شیعتَزٍهیبزیط عالئن ثبلیٌی. 3

 را تَضیح دّذ ّوبتَثیَم، هبًعًَی ٍ شاپًَینَمشیعتَزٍهب . هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را شرح دّذ پبظخْبی ایوٌی در شیعتَزٍهیبزیط. 5

 را رمر مٌذ شیعتَزٍهب ّوبتَثیَم، هبًعًَی ٍ شاپًَینَمآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را ثیبى مٌذ ٍ اًتشبر شیعتَزٍهیبزیط اپیذهیَلَشی. 7

 را تَضیح دّذ شیعتَزٍهیبزیط. رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از 8

 را رمر مٌذ . درهبى شیعتَزٍهیبزیط9

 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:
 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          آهَزشی:ٍسیلِ کوك 

 

 

 ّفتن* جلسِ 

 دمتر فَالدًٍذ          ًام هدرس:
 تٌیب ظلیَم -تٌیب ظبشیٌبتب  -ملیبت ظعتَدّب       ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثیبى مٌذ ظعتَدّبطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را تَضیح دّذ ظلیَم تب ٍظبشیٌبتٌیب هرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را رمر مٌذ ظیعتی ظرمَزیطتٌیبزیط ٍ  عالئن ثبلیٌی. 3

 را تشریح مٌذ ظلیَم تٌیب ظبشیٌبتب ٍ. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را تَضیح دّذ ظیعتی ظرمَزیط پبظخْبی ایوٌی در تٌیبزیط ٍ. 5

 را ثیبى مٌذ ظیعتی ظرمَزیط تٌیبزیط ٍ ثیوبریْبی آزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را رمر مٌذ ظیعتی ظرمَزیط ٍ اًتشبر تٌیبزیط ٍ اپیذهیَلَشی. 7

 را ثٌَیعذ ظیعتی ظرمَزیط شْبی مٌترل ٍ پیشگیری از تٌیبزیط ٍ. ر8ٍ

 را تَضیح دّذ ظیعتی ظرمَزیط درهبى تٌیبزیط ٍ. 9

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 نّشت* جلسِ 

 دمتر فَالدًٍذ        ًام هدرس:
  تٌیب هَلتی ظپط -تٌیب امیٌَمَك       ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را تَضیح دّذ تٌیب امیٌَمَك ٍ هَلتی ظپطهرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .1

 را رمر مٌذ ّیذاتیذٍز ٍ ظٌَرٍز عالئن ثبلیٌی. 2

 را تشریح مٌذ تٌیب امیٌَمَك ٍ هَلتی ظپط. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 3

 را تَضیح دّذ ظٌَرٍزپبظخْبی ایوٌی در ّیذاتیذٍز ٍ . 4

 را ثیبى مٌذ ّیذاتیذٍز ٍ ظٌَرٍزثیوبریْبی آزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 5

 را رمر مٌذ ٍ اًتشبر ّیذاتیذٍز ٍ ظٌَرٍز اپیذهیَلَشی. 6

 را ثٌَیعذ . رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از ّیذاتیذٍز ٍ ظٌَرٍز7

 را تَضیح دّذ . درهبى ّیذاتیذٍز ٍ ظٌَرٍز8

 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:
 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 

 

 ًْن* جلسِ 

 دمتر فَالدًٍذ        ًام هدرس:
 ّویٌَلپیط دایوی ًَتب -ّویٌَلپیط ًبًب      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثٌَیعذ دایویٌَتبٍ  ّویٌَلپیط ًبًبطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را ثیبى مٌذ دایویٌَتبٍ  ّویٌَلپیط ًبًبهرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 شرح دّذرا  ّیوٌَلپیبزیط عالئن ثبلیٌی. 3

 را تَضیح دّذ دایویٌَتبٍ  ّویٌَلپیط ًبًب. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را ثیبى مٌذ پبظخْبی ایوٌی در ّیوٌَلپیبزیط. 5

 را رمر مٌذ دایویٌَتبٍ  ّویٌَلپیط ًبًبآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را تشریح مٌذ ٍ اًتشبر ّیوٌَلپیبزیط اپیذهیَلَشی. 7

 را تَضیح دّذ پیشگیری از ّیوٌَلپیبزیط. رٍشْبی مٌترل ٍ 8

 را ثیبى مٌذ . درهبى ّیوٌَلپیبزیط9

 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 ّند* جلسِ 

 دمتر فَالدًٍذ       ًام هدرس:
  دیفیلَثَتریَم التَم -دیپلیذیَم مبًیٌَم      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثٌَیعذ دیفیلَثَتریَم التَم دیپلیذیَم مبًیٌَم ٍطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را ثیبى مٌذ دیفیلَثَتریَم التَم دیپلیذیَم مبًیٌَم ٍهرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را شرح دّذ دیپیلیذیبزیط ٍ دیفیلَثَتریبزیط عالئن ثبلیٌی. 3

 را تَضیح دّذ دیفیلَثَتریَم التَم مبًیٌَم ٍدیپلیذیَم . هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را ثیبى مٌذ دیفیلَثَتریبزیطپبظخْبی ایوٌی در دیپیلیذیبزیط ٍ . 5

 را رمر مٌذ دیفیلَثَتریَم التَم دیپلیذیَم مبًیٌَم ٍآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را تشریح مٌذ ٍ اًتشبر دیپیلیذیبزیط ٍ دیفیلَثَتریبزیط اپیذهیَلَشی. 7

 را تَضیح دّذ . رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از دیپیلیذیبزیط ٍ دیفیلَثَتریبزیط8

 را ثیبى مٌذ دیپیلیذیبزیط ٍ دیفیلَثَتریبزیط. درهبى 9

 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:
 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 

 

 دّنیاز* جلسِ 

 ثرازغ          ًام هدرس:
 الرٍّبی هْبجر احشبیی - آظنبریط – ملیبت ًوبتَدّب     ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثٌَیعذ الرٍّبی هْبجر احشبیی ٍ ًوبتَدّب، آظنبریططجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را تَضیح دّذ مبتیٍ  تَمعَمبرا مبًیط، آظنبریطهرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را ثیبى مٌذ تَمعَمبریبزیط ٍ طبزیآظنبری عالئن ثبلیٌی. 3

 را شرح دّذ الرٍّبی هْبجر احشبیی ٍ آظنبریط. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را رمر مٌذ تَمعَمبریبزیط ٍ طبزیآظنبریپبظخْبی ایوٌی در . 5

 را ثٌَیعذ الرٍّبی هْبجر احشبیی ٍ آظنبریطآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را تَضیح دّذ الرٍّبی هْبجر احشبیی ٍ آظنبریطٍ اًتشبر  اپیذهیَلَشی. 7

 را ثیبى مٌذ تَمعَمبریبزیط ٍ طبزیآظنبری. رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از 8

 را شرح دّذ تَمعَمبریبزیط ٍ طبزیآظنبری. درهبى 9

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 ازدّندٍ* جلسِ 

 ثرازغ        هدرس:ًام 
  ترینَظفبل -امعیَر      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثٌَیعذ ترینَظفبلامعیَر ٍ طجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را تَضیح دّذ ترینَظفبلامعیَر ٍ هرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را ثیبى مٌذ ٍ ترینیَریبزیط امعیَریبزیط عالئن ثبلیٌی. 3

 را شرح دّذ ترینَظفبلامعیَر ٍ . هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را رمر مٌذ ٍ ترینیَریبزیط امعیَریبزیطپبظخْبی ایوٌی در . 5

 را ثٌَیعذ ترینَظفبلامعیَر ٍ آزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را تَضیح دّذ ترینَظفبلامعیَر ٍ ٍ اًتشبر  اپیذهیَلَشی. 7

 را ثیبى مٌذ ٍ ترینیَریبزیط امعیَریبزیط. رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از 8

 را شرح دّذ ٍ ترینیَریبزیط امعیَریبزیط. درهبى 9

 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:
 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 

 

 سدّنسی* جلسِ 

 ثرازغ          ًام هدرس:
 الرٍّبی هْبجر پَظتی -مرهْبی قالثذار      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 ثٌَیعذرا  مرهْبی قالثذار ٍ الرٍّبی هْبجر پَظتیبت عوَهی طجقِ ثٌذی ٍ خصَصی. 1

 را رمر مٌذ هَرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی ایي ًوبتَدّب .2

 را ثیبى مٌذ عالئن ثبلیٌی آًنیلَظتَهیبزیط، ًنبتَریبزیط ٍ ثثَرات خسًذُ. 3

 را تَضیح دّذ . هنبًیعوْبی ثیوبری زایی ایي ًوبتَدّب4

 را تشریح مٌذ پبظخْبی ایوٌی در ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ًوبتَدّب. 5

 را رمر مٌذ ًنبتَر، آًنیلَظتَهب ٍ الرٍّبی هْبجرآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را ثٌَیعذ ًنبتَر، آًنیلَظتَهب ٍ الرٍّبی هْبجرٍ اًتشبر  اپیذهیَلَشی. 7

 را ثیبى مٌذ . رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از ایي ًوبتَدّب8

 را تَضیح دّذ . درهبى ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ًوبتَدّب9

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 دّنچْار* جلسِ 

 ثرازغ       هدرس:ًام 
 اظترًٍصیلَئیذض –تریشیٌال اظپیرالیط      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثٌَیعذ اظترًٍصیلَئیذضبت عوَهی تریشیي ٍ طجقِ ثٌذی ٍ خصَصی. 1

 را رمر مٌذ هَرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی ایي ًوبتَدّب .2

 را ثیبى مٌذ اظترًٍصیلَئیذیبزیطتریشیٌَز ٍ  عالئن ثبلیٌی. 3

 را تَضیح دّذ . هنبًیعوْبی ثیوبری زایی ایي ًوبتَدّب4

 را تشریح مٌذ پبظخْبی ایوٌی در ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ًوبتَدّب. 5

 را رمر مٌذ اظترًٍصیلَئیذضٍ  آزهبیشگبّی تریشیيرٍشْبی تشخیص . 6

 را ثٌَیعذ اظترًٍصیلَئیذضٍ  ٍ اًتشبر تریشیي اپیذهیَلَشی. 7

 را ثیبى مٌذ پیشگیری از ایي ًوبتَدّب. رٍشْبی مٌترل ٍ 8

 را تَضیح دّذ . درهبى ثیوبریْبی حبصلِ از ایي ًوبتَدّب9

 

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:
 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 

 

 

 دّنپاًس* جلسِ 

 ثرازغ       ًام هدرس:
 درامًَنَلَض هذیٌي ظیط -ض ترینَاظترًٍصیلَ      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 ثٌَیعذرا  درامًَنَلَضض ٍ ترینَاظترًٍصیلَطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی . 1

 را شرح دّذ درامًَنَلَضٍ ض ترینَاظترًٍصیلَهَرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را ثیبى مٌذ ٍ درامًَنَلَلیبزیطترینَاظترًٍصیلَزیط  عالئن ثبلیٌی. 3

 را تَضیح دّذ درامًَنَلَضٍ ض ترینَاظترًٍصیلَ. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را رمر مٌذ درامًَنَلیبزیطٍ ترینَاظترًٍصیلَزیط پبظخْبی ایوٌی در . 5

 را ثٌَیعذ ٍ درامًَنَلَضض ترینَاظترًٍصیلَآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را ثیبى مٌذ ٍ درامًَنَلَضض ترینَاظترًٍصیلٍَ اًتشبر  اپیذهیَلَشی. 7

 را تَضیح دّذ ٍ درامًَنَلیبزیطترینَاظترًٍصیلَزیط . رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از 8

 را تشریح مٌذ ٍ درامًَنَلیبزیطترینَاظترًٍصیلَزیط . درهبى 9

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 دّن* جلسِ شاًس

 ثرازغ       ًام هدرس:
 ثرٍگیب هبالئی -ٍٍشرریب ثبًنرٍفتی      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثٌَیعذ (ٍٍشرریب، ثرٍگیب)طجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی ًوبتَدّبی ًعجی . 1

 را شرح دّذ ٍٍشرریب ٍ ثرٍگیبهَرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را ثیبى مٌذ ثیوبری ّبی ًبشی از ایي اًگل ّب عالئن ثبلیٌی. 3

 را تَضیح دّذ ثرٍگیبٍٍشرریب ٍ . هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را رمر مٌذ ثیوبری ّبی ًبشی از ایي اًگل ّبپبظخْبی ایوٌی در . 5

 را ثٌَیعذ ٍٍشرریب ٍ ثرٍگیبآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را ثیبى مٌذ ثرٍگیبٍٍشرریب ٍ ٍ اًتشبر  اپیذهیَلَشی. 7

 را تَضیح دّذ ثیوبری ّبی ًبشی از ایي اًگل ّب. رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از 8

 را تشریح مٌذ ثیوبری ّبی ًبشی از ایي اًگل ّب. درهبى 9

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:
 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ٍایت ثرد          ٍسیلِ کوك آهَزشی:

 

 

 

 دّن* جلسِ ّف

 ثرازغ       ًام هدرس:
  لَآلَآ -اًنَظرمب ٍلَلَض      ػٌَاى هبحث:

 اّداف اختصاصی: 
 را ثٌَیعذ (اًنَظرمب ٍ لَآلَآطجقِ ثٌذی ٍ خصَصیبت عوَهی ًوبتَدّبی ًعجی ). 1

 را شرح دّذ اًنَظرمب ٍ لَآلَآهَرفَلَشی ٍ چرخِ زًذگی  .2

 را ثیبى مٌذ ًبشی از ایي اًگل ّب عالئن ثبلیٌی. 3

 را تَضیح دّذ اًنَظرمب ٍ لَآلَآ. هنبًیعوْبی ثیوبری زایی 4

 را رمر مٌذ ثیوبری ّبی ًبشی از ایي اًگل ّبپبظخْبی ایوٌی در . 5

 را ثٌَیعذ اًنَظرمب ٍ لَآلَآآزهبیشگبّی رٍشْبی تشخیص . 6

 را ثیبى مٌذ اًنَظرمب ٍ لَآلَآٍ اًتشبر  اپیذهیَلَشی. 7

 را تَضیح دّذ ثیوبری ّبی ًبشی از ایي اًگل ّب. رٍشْبی مٌترل ٍ پیشگیری از 8

 را تشریح مٌذ ّبی ًبشی از ایي اًگل ّب ثیوبری. درهبى 9

 □رٍاًی حرمتی                     عبطفی                      شٌبختی                                 حیطِ :

 ثحث دٍ جبًجِ   -  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی شذُ                      رٍش آهَزشی:



 لت تبة -ٍیذئَ پرٍشمتَر -ثردٍایت           ٍسیلِ کوك آهَزشی:


