معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
فرم اولیه طرح درس

اطالعات مربوط به استاد:
نام استاد :مژده سادات محمدیان

آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

گروه آموزشی :علوم آزمایشگاهی

سابقه تدریس درس مورد نظر  :سه ترم

رشته تحصیلی :هماتولوژی و بانک خون
شرکت در کارگاههای آموزشی :طرح درس○

سابقه آموزشی :سه سال و شش ماه
روش ارزشیابی دانشجو ○ طراحی سواالت امتحانی ○

روش تدریس ○

اطالعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی :علوم آزمایشگاهی

نیم سال تحصیلی :اول 97-98

مقطع تحصیلی :کارشناسی پیوسته

تعداد فراگیران 18 :نفر

دانشکده :پیراپزشکی آمل

اطالعات مربوط به درس:
نام درس  :خون شناسی 2

تائید محتوایی و اجرایی طرح درس:
امضاء مدیر گروه

نوع درس :تئوری ○

عملی○

کارآموزی

○

تعداد واحد2 :

ارزشیابی تکوینی

دارد○

ندارد○

هدف کلی  :آموزش اختالالت خوشخیم لکوسیت ها و مروری بر بدخیمیها لکوسیتها.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

1

(Better to -Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

اختالالت خوشخیم
لکوسیت ها

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:



و مروری بر بدخیمیها



لکوسیتها








حد آستانه انواع کاهش و افزایش گلبولهای سفید خون را تعریف نماید.
علل ایجاد نوفیلی و نوتروپپنی را شرح دهد.
تغییرانت موزفولوژی و اختالالت عملکردی نوتروفیلها را توضیح دهد.
بیماریهای را که با بازوفیلی و ائوزینوفیلی همراه است را نام ببرد.
شرایط و بیماریهای ایجاد کننده مونوسیتوز و مونوسیتوپنی را شرح
دهد
بیماریهای ایجادکننده لنفوسیتوز و لنفوسیتوپنی را نام ببرد.
اختالالت عملکردی لنفوسیتها توضیح دهد.
واکنشهای لکوموئید را شرح دهد.
تفاوتها لوسمیهای حاد و مزمن و طبقه بندی لوسمیهای میلوئیدی و
لنفوئیدی را شرح دهد.

حیطه شناختی
حیطه شناختی
حیطه شناختی
حیطه شناختی

Must learn
Must learn
Must learn
Must learn
Must learn

حیطه شناختی
حیطه شناختی
حیطه شناختی
حیطه شناختی

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم

Must learn
Must learn
Must learn

امتحان تستی پایان
ترم

هدف کلی:آموزش اختالالت میلوپرولیفراتیو مزمن و تشخیص آزمايشگاهی آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

2

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

اختالالت
میلوپرولیفراتیو مزمن

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:






عالیم بالینی در لوسمی میلوئیدی مزمن ( )CMLرا شرح دهد.
یافتههای هماتولوژیک خون محیطی و مغزاستخوان و تغییرات حیطه شناختی
بیوشیمیایی در  CMLرا توضیح دهد.
حیطه شناختی
اختالل ژنتیکی و کروموزوم فیالدلفیا را تعریف نماید.

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

تفاوتهای  CMLکالسیک ،غیرکالسیک و کودکان را توضیح دهد.
مراحل پیشرفت و پیشآگهی  CMLرا شرح دهد.



درمان های  CMLرا نام ببرد.



پاتوژنز ،معیارهای تشخیص ،یافتههای خون محیطی و مغزاسنخوان و
درمان لوسمی نوتروفیلی مزمن ( )CNLو لوسمی ائوزینوفیلی مزمن حیطه شناختی
( )CELرا شرح دهد.
پاتوژنز ،معیارهای تشخیص ،یافتههای خون محیطی و مغزاسنخوان و حیطه شناختی






درمان پلی سلیتمی ورا ( )PVرا توضیح دهد.
پاتوژنز ،معیارهای تشخیص ،یافتههای خون محیطی و مغزاسنخوان و حیطه شناختی
درمان میلوفیبروز اولیه ( )PMFرا شرح دهد.
حیطه شناختی
پاتوژنز ،معیارهای تشخیص ،یافتههای خون محیطی و مغزاسنخوان و
درمان ترومبوسایتمی اساسی ( )ETرا تعریف نماید.
حیطه شناختی

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث گروهی

Must learn

Must learn
Must learn
Must learn
Must learn
Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

هدف کلی: :آموزش بدخیمیهای میلوديس پالستیک/میلوپرولیفراتیو و میلوديس پالستیک و تشخیص آزمايشگاهی آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

3

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

بدخیمیهای
میلودیس پالستیک/
میلوپرولیفراتیو و
میلودیس پالستیک

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:






دیساریتروپوئز،
مورفولوژیک
عالیم
دیسمگاکاریوگوئز را شرح دهد.

حیطه شناختی

دیسگرانولوگوئز

و

طبقهبندی انواع  MDSرا براساس تقسیمبندی  WHOو  FABتوضیح
دهد.

حیطه شناختی

اختالالت میلودیسپالستیک همچون آنمی سیدروبالستیک ( ،)RAحیطه شناختی
آنمی سیدروبالستیک همراه با سیدروبالستهای حلقوی (،)RARS
سایتوپنی مقاوم همراه با دیسپالزی چند ردهای ( ،)RCMDآنمی
سیدروبالستیک همراه با افزایش بالست ( ،)RAEBسندرم
میلودیسپالستیک با ) del (5qو سندرم میلودیسپالستیک دوران
کودکی را شرح دهد.
اختالالت میلودیسپالستیک /میلوپرولیفراتیو همچون لوسمی میلوئیدی
مزمن آنیپیکال ( ،)aCMLلوسمی میلومونوسیتی مزمن ( )CMMLو حیطه شناختی
لوسمی میلومونوسیتی جوانان ( )JMMLرا شرح دهد.

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پرسش و پاسخ و بحث گروهی

Must learn

ماژیک و وایت برد

کوئیز کتبی در هر
جلسه

Must learn

پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

Must learn

هدف کلی :آموزش لوسمی میلوئیدی حاد و تشخیص آزمايشگاهی آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

4

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

لوسمی میلوئیدی حاد

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:




طبقهبندی  FABبر اساس مورفولوژی در لوسمی میلوئیدی حاد
( )AMLو ویژگی های هر کدام از انواع آن (  AML-M1, M2, M3,حیطه شناختی
 )M3v, M4, M4E, M5, M6, M7را توضیح دهد.
طبقهبندی  WHOبر اساس ناهنجاریهای سایتوژنتیکی راجعه و ویژگی حیطه شناختی
های هر کدام از انواع آن در  AMLرا نام ببرد.



 AMLهای ناشی از درمان را طبق طبقهبندی  WHOنام ببرد.



شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
هر کدام از انواع  AMLرا شرح دهد.



Must learn

Must learn

Must learn

حداقل بیماری باقی مانده ( )MRDرا شرح دهد و روشهای تشخیص
آن را نام ببرد.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

حیطه شناختی

شرکت فعال در بحث
کالسی
کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

هدف کلی :آشنايی دانشجويان با لوسمیهای لنفوئیدی حاد و تشخیص آزمايشگاهی آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

5

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

لوسمی لنفوئیدی حاد

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:






طبقهبندی  FABبر اساس مورفولوژی ،طبقهبندی  REALبر اساس
ایمونوفنوتایپ و طبقهبندی  WHOبر اساس ناهنجاریهای سایتوژنتیک
را در لوسمی لنوفوسیتی حاد ( )ALLشرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون حیطه شناختی
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
هر کدام از انواع  ALLرا شرح دهد.
حیطه شناختی
درمانهای مرسوم  ALLرا نام ببرد.

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی
کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

هدف کلی :آشنايی دانشجويان با اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن و تشخیص آزمايشگاهی آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

6

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

اختالالت لنفو
پرولیفراتیو مزمن

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:








شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
لوسمی لنوفوسیتی مزمن ( )CLLرا شرح دهد.
شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
لوسمی پرولنوفوسیتی مزمن ( )PLLرا توضیح دهد.
شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
لوسمی سلول مویی ( )HCLرا بیان کند.
شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
لوسمیهای لنوفوسیتی سلول  )T-CLL, T-PLL, T-HCL( Tو لوسمی-
لنفوم  Tبالغین ( )ATLLرا شرح دهد.

حیطه شناختی

حیطه شناختی

Must learn

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

حیطه شناختی

حیطه شناختی

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

Must learn

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی
کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

هدف کلی  .:آموزش ديسکرازیهای پالسماسل و آمیلوئیدوز و تشخیص آزمايشگاهی آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

7

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

دیسکرازیهای
پالسماسل و

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


آمیلوئیدوز








شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
مالتیپل مایلوما (میاوم پالسماسل) را شرح دهد.
شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
گاماپاتیهای مونوکلونال راتوضیح دهد.

حیطه شناختی

حیطه شناختی

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
ماکروگلوبولینمی والدناشتروم را شرح دهد.

حیطه شناختی

شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
بیماریهای زنجیره سنگین ( )HCD-γ, α, µرا شرح دهد.

حیطه شناختی

شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی و درمان بیماریهای
ذخیرهای آمیلوئیدوز را شرح دهد.

Must learn

حیطه شناختی

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

Must learn

Must learn

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی
کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

هدف کلی :آموزش لنفوم و عاليم بالینی و تشخیص آزمايشگاهی آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

8

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

لنفوم

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:






شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
لنفوم بورکیت ( )BLرا شرح دهد.
شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
انواع لنفومهای هوجکین ( )HLرا شرح دهد.
شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تغییرات بیوشیمیایی ،ایمونوفنوتایپ و درمان
لنفوم فولیکوالر ( )FLرا شرح دهد.

حیطه شناختی

حیطه شناختی

Must learn

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

حیطه شناختی

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی
کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

هدف کلی  :آشنايی با اصول هموستاز اولیه و نقش سیستم عروقی در آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

9

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

هموستاز اولیه و نقش
عروق در هموستاز

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


اصول اولیه هموستاز اولیه را توضیح دهد.

حیطه شناختی

Must learn



نقش رگها و دیواره عروق در هموستاز اولیه را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

ماژیک و وایت برد



اختالالت سیستم عروقی و عالیم بالینی و ویژگیهای آزمایشگاهی در
آن را توصیف نماید.

حیطه شناختی

Must learn

پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

شرکت فعال در بحث
کالسی

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

هدف کلی  :آموزش روند تولید دودمان پالکتی ،مورفولوژی ،ساختار ،بیوشیمی و عملکرد پالکتها.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

تولید ،مرفولوژی،
بیوشیمی و عملکرد
پالکت

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


روند مگاکاریوپوئز را شرح دهد.



حیطه شناختی

Must learn

ویژگیهای مورفولوژی ،بیوشیمی ،ساختمانی و عملکردی پالکتهای
طبیعی را توضیح دهد.

حیطه شناختی

Must learn



گلیکوپروتئینهای سطحی و محتویات گرانولهای پالکتها را نام ببرد.

حیطه شناختی

Must learn



مسیر پیامرسانی پالکتها را در زمان فعال شدن را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

هدف کلی  :آشنايی با اختالالت کیفی پالکتها و بیماری وون ويلبراند.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

اختالالت کیفی
پالکتها

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:






شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان ،تشخیص و درمان اختالالت کیفی پالکت حیطه شناختی
(سندروم برنارد سولیر ،آفیبرینوژینمی ،ترمباستنی گالنزمن و سندروم
پالکت خاکستری) را شرح دهد.
ساختار فاکتور وون ویلبراند ( )vWFو نقش آن را توضیح دهد

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد

بیماری وون ویلبراند ( ،)vWDانواع ،تشخیص و درمان آن را توضیح
دهد.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

روشهای آزمایشگاهی تشخیص  vWDو تفسیر آنها را توضیح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

هدف کلی  :آشنايی با با موارد اختالالت کمی پالکتها (ترومبوسیتوپنی ،ترومبوسیتوز).
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

12

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

اختالالت کمی
پالکتها

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:





موارد ترومبوسیتوپنی (ناشی از اختالل تولید ،افزایش تخریب و تغییر
توزیع) را نام ببرد.
شیوع ،اختالالت ژنتیکی ،عالیم بالینی ،یافتههای هماتولوژیک خون
محیطی و مغزاستخوان و درمان بیماریهای ارثی پالکتی
(ترومبوسیتوپنی آمگاکاریوسیتی ،ترومبوسیتوپنی همراه با فقدان
استخوان رادیوس ،ویسکوت آلدریچ ،آنومالی میهگلین) و اختالالت
اکتسابی پالکت (پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون ،لوپوس ،سندروم
آنتیفسفولیپیدپالکتی ،سندرم اوانس ،ترومبوسیتوپنیهای دارویی و
ترومبوسیتوپنیهای آلوایمیون همچون HUS ،TTPو  ) DICرا شرح
دهد.
موارد ترومبوسیتوز را نام ببرد.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

هدف کلی  :آشنايی با فاکتورهای انعقادی ،مسیرهای انعقادی ،مهارکنندههای انقاد و سیستم فیبرينولیز.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

هموستاز ثانویه و
فیبرینولیز

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


مسیرهای خارجی ،داخلی و مشترک انعقاد را شرح دهد.



بیوسنتز ،بیوشیمی و طول عمر فاکتورهای انعقادی را توضیح دهد.



مسیر فیبرینولیز و اجزای سیستم فیبرینولیز را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

هدف کلی  :آشنايی با اختالالت ارثی و اکتسابی خونريزی دهنده و داروهای آن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

اختالالت انعقادی
ارثی و اکتسابی

دانشجو باید بتواند:


اساس ژنتیکی ،شیوع ،عالیم بالینی ،تفسیر تستهای انعقادی و درمان
اختالالت ارثی انعقادی (هموفیلی  Aو هموفیلی  )Bرا شرح دهد.

خونریزی دهنده و
داروهای آن

سخنرانی



اساس ژنتیکی ،شیوع ،عالیم بالینی ،تفسیر تستهای انعقادی و درمان
اختالالت ارثی انعقادی (هموفیلی  ،Aهموفیلی  Bو هموفیلی  )Cرا

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

شرح دهد.


اساس ژنتیکی ،شیوع ،عالیم بالینی ،تفسیر تستهای انعقادی و درمان
اختالالت اکتسابی انعقادی (بیماریهای کبدی ،کمبود ویتامین  )Kرا

حیطه شناختی

Must learn

شرح دهد.


فرآوردههای خونی درمان هموفیلیها (کنستانتره فاکتور  IX، VIIIو
رسوب کرایو) را نام ببرد.

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد

Must learn

حیطه شناختی

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

هدف کلی  :آشنايی با فاکتورها و مسیرهای ضدانعقادی ،پاتوژنز و آزمايشات مربوط به ريسک ترومبوز.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

مسیرهای ضد
انعقادی ،پاتوژنز
ترومبوز و آزمایشات

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


فاکتورهای سیستم ضدانعقادی (آنزیمی و کوفاکتوری) را نام ببرد و حیطه شناختی
وظایف هریک را شرح دهد.

مربوط به ریسک



پاتوژنز وقایع ترمبوتیک را شرح دهد.

ترومبوز



ارزیابیهای آزمایشگاهی انعقادپذیری (ترومبوفیلی) را توضیح دهد.

حیطه شناختی
حیطه شناختی

Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پرسش و پاسخ و بحث گروهی

Must learn

ماژیک و وایت برد

Must learn

پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

هدف کلی  :آشنايی با بیماریهای ارثی و اکتسابی ترومبوتیک و درمانهای ضدترومبوزی.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شیوه ارزشیابی پايانی

بیماریهای ارثی و
اکتسابی ترومبوتیک
و داروهای آن

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


انواع اختالالت ارثی ترمبوتیک (افزایش سطوح فاکتورهای انعقادی،
اختالالت پروتئینهای ضدانعقادی ،دیس فیبرینوژنمی) را شرح دهد.




حیطه شناختی

انواع اختالالت اکتسابی ترمبوتیک (سندرم آنتیفسفولیپید و ضدانعقاد حیطه شناختی
لوپوسی و هایپرهموسیستئینمی) را شرح دهد.
مکانیزم عمل درمانهای ضدترومبوزی (وارفارین ،فونداپارینوکس و حیطه شناختی
هپارین) را شرح دهد.

Must learn
Must learn
Must learn

شرکت فعال در بحث
کالسی

پرسش و پاسخ و بحث گروهی
ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و ویدیوپرژکتور

کوئیز کتبی در هر
جلسه
امتحان کتبی میان
ترم
امتحان تستی پایان
ترم

 حیطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) -حیطه نگرشی -رفتاری (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها)

 -حیطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

قيم قهيقف ب يي به طشر
طرح درس :Lesson Plan

طرح درس به خط شيطآ وششي طآ قططي شطآ طشد هطه
تشس ط قسططد د بططرق جلس ط

درس يططد دهرآ وششي ططآ

ششي هه پی شي

رت يک چه ر هيژگآ ؛ شص طبن فعل رفد ر ن رقي ه

وششيش( )learning outcomeرق بی ن هننيب پی شي

شعی ر ه درجهن ضرهر شآ ب يب (قشدی ي قيم قسمک 45

وششي آ رق به صشر

شش ده

هلآن قش ره م ب يد فعل هلآ

شآ ب ي )
 حیطه یادگیري و سطح یادگیري:

شش ده شآ شدب (قشدی ي قيم قسمک  5شآ ب ي)

تططيهيم شططآ ططشدب بططه ت ط ر دي ططر طططرح درسن شهيططه

 SOBب يي در سه حیطه ي دگیر (شناختی ،نگرشی-

وششي ططآ قسططک هططه قسططد د بططر قس ط س ططرقي ه قش ش ط

رفتارین مهارتی) شش ده شد ه سطح حیطه ه شيص

چ رچشب تيريسآ رق طرقحآ شآهني هه ط ق ونن قسطد د ه
دقشيجش در هن م تيريس ب هيفآ شيدرك ه شيطص

بطه

يد سش حرهک شآهننيب

قصلآ درس رق قسدصرقج هنیيب(قشدی ي قيم قسمک 5

 اطالعات اولیه طرح درس :در قيم فرم قطيت

شربشط

به قسد دن فرقگیر ه درس شش ده شآ شد(قشدی ي قيم
فرمن طرح درس قي لح ظ

شحدشقيآ(ط ق سرفصل شش ده يآ قسک) ه قجرقيآ
(ط ق طرح درس تيريس يآ ه طرح درس در قخدی ر
دقشيجشي ن قرقر گذق ده يآ قسک) تشس شيير گرهآ
ت ئیي شآ گرددب



اهداف كلي آموزش:

رسیين به هيف هلآ ب يي قيشه

شن س آ بردق ده شدب

برق قيم ه ر بهدر قسک قبديق رئشس شط لب ه شف هیم

اجزاي طرح درس:

قسمک  5شآ ب ي) در قشده

 نوشتن رئوس مطالب :برق

تهیه قهيقف هيژآ جهک

گرددب(قشدی ي قيم قسمک  15شآ ب ي )

:Must Learn 

شآ ب ي)
 اهداف رفتاري(:)SOB

در قيم قسمک

هر هيف هلآ ب تشجه به شیزقن قهمیدآ هه دقردن به چني
رفد ر هيژآ

تینآ تهسیم شآ شدب قيم رفد ره در

شجمشعن قهيقف وششي آ شربشط به هر هيف هلآ رق در
بر شآگیرشيب به ت ر دي ر هيفه

رفد ر ت رتني قي

هوث ر

هه ق بل شي هيآ

قتم لن رفد ره ن حره

هردنن نیينن لمس هردن ه ق بل سنجش ب نيب قيم
ق یل قهيقف شيص
هيفه

شآ س يشي هه دقشيجشي ن به

هلآ رسیيآ قشيب برق شش دم هيفه

رفد ر

شيص

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

گردد(قشدی ي قيم قسمک  10شآ ب ي )ب

 تعیین روش تدریس – وسایل آموزشي :

برق رسیين به هريد قي هيف ه

رفد ر هوششي آ

تعییم يآ ره آ تيريس شدن سب ب هيفه

هر قسمک

رق برگزينیي ( رهش سصنرقشآ -رهش پرسش ه پ سخ -
ش حثه -وششيش گرههآ  -رهش ه

یه س ي -

رهش شم يش هلینی آ  -گزقرش ششقرد هلینی آ

گردش ي ب يديي تلمآ -رهش قيف

شهش ه غیرآ )

(قشدی ي قيم قسمک  10شآ ب ي)
 شیوههاي ارزشیابي:

در قيم قسمک ششع ه شحشآ قري ی بآ خشد رق شيص
هنیي ششع قري ی بآ رق شآ تشقشیي ب تشجه به حیطه
وششي آ هر هيف رفد ر ن قش ش

گرهآن تعيقد

دقشيجشي ن قشدص ب شم ئیيب(قشدی ي قيم قسمک  5قشدی ي
شآ ب ي)
 ت ئیي شه يآ طرح درس شنطشط بطه رت يطک ويطدم هط
شططذهشر شططآ ب ططي ه جمططا قشدیطط ي طططرح درس 100
شآ ب يب

