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

رشته تحصیلی :هماتولوژی و بانک خون

گروه آموزشی :علوم آزمایشگاهی

سابقه تدریس درس مورد نظر  :سه ترم

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

دانشکده :پیراپزشکی آمل

تعدا د فراگیران 18 :نفر

اطالعات مربوط به درس:
نام درس  :آزمایشگاه خون شناسی 2

تائید محتوایی و اجرایی طرح درس:
امضاء مدیر گروه

نوع درس :تئوری ○

عملی○

کارآموزی

○

تعداد واحد1 :

ارزشیابی تکوینی

دارد○

ندارد○

هدف کلی  :مرور و آشنایی دوباره با گلبولهای سفید طبیعی.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

1

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

مروری بر شمارش
افتراقی الم خون

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


محیطی


ویژگیهای هر کدام از انواع گلبولهای سفید طبیعی موجود در حیطه شناختی
خون محیطی را شرح دهد.
حیطه مهارتی
شمارش افتراقی الم خون محیطی یک فرد طبیعی را به درستی و
در زمان مناسب انجام دهد.

Must learn

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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  :آشنایی رنگآمیزی سیتوشیمی در تشخیص لوسمیها و لنفومها.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

2

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

رنگآمیزی
سیتوشیمی در

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


تشخیص لوسمیها و
لنفومها

رنگآمیزیهای سیتوشیمیایی تشخیص لوسمیها (اسیدفسفاتاز ،حیطه شناختی
آلکالین فسفاتاز،استرازهای اختصاصی و غیراختصاصی ،پراکسیداز،

Must learn

گروهی

سودان بلک  Bو  )PASرا توضیح دهد.


المهای رنگ شده با رنگآمیزیهای اختصاصی را زیر میکروسکپ

پرسش و پاسخ و بحث

وایت برد و پاورپوینت
حیطه مهارتی

تشخیص دهد.

Must learn

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

شرکت فعال در
کالس
کارگروهی
دقت و نظم در انجام
آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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 بررسی و مشاهده المهای اختالالت غیر نئوپالستیک لکوسیتها.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

3

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

بررسی و مشاهده
المهای اختالالت غیر

دانشجو باید بتواند:


ویژگیهای شمارشی اختالالت کمی نوتروفیلها و لنفوسیتها ،حیطه شناختی
مونوسیتها ،بازوفیلها و ائوزیرنوفیلها را شرح دهد.



مشخصات مورفولوژیک هر یک از اختالالت عملکردی نوتروفیلها حیطه شناختی

نئوپالستیک
لکوسیتها

سخنرانی
Must learn

گروهی
وایت برد و پاورپوینت



لنفوسیتها و همچنین اختالالت کمی مونوسیتها ،بازوفیلها و

اطلس
حیطه مهارتی

ائوزیرنوفیلها را تشخیص 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)

کالس
کارگروهی

Must learn

و لنفوسیتها را شرح دهد.
المهای هر یک از اختالالت کمی و عملکردی نوتروفیلها و

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در

Must learn

میکروسکپ و الم آموزشی

دقت و نظم در انجام
آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

هدف کلی  :آموزش ویژگیهای مورفولوژیک پیشسازهای خونساز در مغزاستخوان.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

4

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

بررسی و مشاهده
پیشسازهای خونساز

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


در مغزاستخوان

مشخصات و ویژگیهای مورفولوژیک هر یک از پیشسازهای حیطه شناختی
خونساز ردههای اریتروئیدی ،میلوئیدی و مگاکاریوسیتی را شرح
دهد.



المهای هر یک از پیشسازهای خونساز ردههای اریتروئیدی،

حیطه مهارتی

میلوئیدی و مگاکاریوسیتی را تشخیص دهد.

Must learn

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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 ویژگیهای مورفولوژیک اختالالت میلوئیدی مزمن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

5

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

بررسی و مشاهده
المهای اختالالت

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


میلوئیدی مزمن


مشخصات و ویژگیهای مورفولوژیک هر یک از اختالالت حیطه شناختی
میلوئیدی مزمن ( )CML, PV, PMF, ETرا شرح دهد.
حیطه مهارتی
المهای هر یک از اختالالت میلوئیدی مزمن ( CML, PV, PMF,
 )ETرا با کمک بررسی میکروسکپی مغز استخوان و خون محیطی
تشخیص دهد.

Must learn

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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 ویژگیهای مورفولوژیک لوسمی میلوئیدی حاد.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

6

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

بررسی و مشاهده
المهای لوسمی

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


میلوئیدی حاد

مشخصات و ویژگیهای مورفولوژیک هر یک از انواع لوسمیهای حیطه شناختی
میلوئیدی حاد ( AML-M1, M2, M3, M3v, M4, M4E, M5, M6,

Must learn

 )M7را طبق تقسیمبندی  FABشرح دهد.


میلوبالست و پرومیلوسیت ،مونوبالست و پرومونوسیت،

حیطه مهارتی

Must learn

اریتروبالست و مگاکاریوبالست را در مغز استخوان تشخیص دهد.


المهای هر یک از انواع لوسمیهای میلوئیدی حاد (
M3, M3v, M4, M4E, M5, M6, M7

AML-M1,

حیطه مهارتی

Must learn

 )M2,را با کمک بررسی

آئور راد را با کمک بررسی میکروسکپی تشخیص دهد.

کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

میکروسکپی مغز استخوان تشخیص دهد.


پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در

حیطه مهارتی

 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

هدف کلی  :آموزش ویژگیهای مورفولوژیک لوسمی لنفوئیدی حاد.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

7

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

بررسی و مشاهده
المهای لوسمی

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


لنفوئیدی حاد

مشخصات و ویژگیهای مورفولوژیک هر یک از انواع لوسمیهای حیطه شناختی
لنفوئیدی حاد ( )ALL-L1, L2, L3را طبق تقسیمبندی  FABشرح

Must learn

دهد.


المهای هر یک از انواع لوسمیهای لنفوئیدی حاد

( ALL-L1, L2,

حیطه مهارتی

 )L3را با کمک بررسی میکروسکپی مغزاستخوان و خون محیطی
تشخیص دهد.

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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  :آشنایی با ویژگیهای مورفولوژیک اختالالت لنفو پرولیفراتیو مزمن.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

8

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

بررسی و مشاهده
المهای اختالالت لنفو

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:
Must learn



مشخصات و ویژگیهای مورفولوژیک هر یک از اختالالت حیطه شناختی
لنفوپرولیفراتیو مزمن ( )CLL, PLL, HCLرا شرح دهد.



تفاوت میان لنفوبالست ،پرولنفوسیت و لنفوسیت بالغ را تشخیص حیطه مهارتی
دهد.

Must learn



المهای هر یک از اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن (

حیطه مهارتی

Must learn

پرولیفراتیو مزمن

CLL, PLL,

 )HCLرا با کمک بررسی میکروسکپی خون محیطی تشخیص
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)

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

هدف کلی  :آشنایی با ویژگیهای مورفولوژیک لنفوم.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

9

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

بررسی و مشاهده
المهای لنفوم

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


مشخصات و ویژگیهای مورفولوژیک هر یک از انواع لنفوم (

BL,

Must learn
حیطه شناختی

 )HL, FLرا شرح دهد.


المهای هر یک از انواع لنفوم ( )BL, HL, FLرا با کمک بررسی حیطه مهارتی

Must learn

میکروسکپی غدد لنفاوی تشخیص دهد.


سلول ریداشتنرگ و انواع آن را با کمک بررسی میکروسکپی

حیطه مهارتی

تشخیص دهد.

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
Must learn
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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  :آشنایی با ویژگیهای موفولوژیک و تغییرات بیوشیمیایی دیسکرازیهای پالسماسل و آمیلوئیدوز.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

10

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

بررسی و مشاهده الم
دیسکرازیهای

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


پالسماسل و
آمیلوئیدوز

مشخصات و ویژگیهای مورفولوژیک هر یک از انواع حیطه شناختی
دیسکرازیهای پالسماسل (مالتیپل مایلوما ،گاماپاتیهای مونوکلونال

Must learn

گروهی

و ماکروگلوبولینمی والدناشتروم) و آمیلوئیدوز را شرح دهد.


وایت برد و پاورپوینت
Must learn

آزمایشات بیوشمیایی هر یک از انواع دیسکرازیهای پالسماسل حیطه شناختی

اطلس

والدناشتروم) و آمیلوئیدوز را شرح دهد.

میکروسکپ و الم آموزشی

(مالتیپل مایلوما ،گاماپاتیهای مونوکلونال و ماکروگلوبولینمی



پرسش و پاسخ و بحث

المهای هر یک از انواع دیسکرازیهای پالسماسل (مالتیپل مایلوما،

حیطه مهارتی

گاماپاتیهای مونوکلونال و ماکروگلوبولینمی والدناشتروم) و آمیلوئیدوز را
با کمک بررسی میکروسکپی تشخیص 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
کالس
کارگروهی
دقت و نظم در انجام
آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

هدف کلی  :آموزش آزمایشات پالکتی (شمارش )BT, CT ،و تفسیر آنها.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

11

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

آزمایشات پالکتی
(شمارش)BT, CT ،

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


اساس آزمایشات پالکتی (شمارش )BT, CT ،را شرح دهد.



شمارش پالکتها را با استفاده از الم خون محیطی و الم نئوبار
به طور عملی انجام دهد.



آزمایشات زمان سیالن ( )BTو زمان لختگی ( )CTرا به طور

Must learn
حیطه شناختی
حیطه مهارتی
حیطه مهارتی

گروهی
Must learn

Must learn

عملی انجام دهد.


آزمایشات زمان سیالن ( )BTو زمان لختگی ( )CTرا تفسیر

پرسش و پاسخ و بحث

وایت برد و پاورپوینت
اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

حیطه مهارتی

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
کالس
کارگروهی
دقت و نظم در انجام
آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

هدف کلی  :آموزش آزمایشات انعقادی (.)PT, PTT, TT
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه

12

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

آزمایشات انعقادی
()PT, PTT, TT

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


اساس آزمایشات آزمایشات انعقادی ( )PT, PTT, TTرا شرح

Must learn
حیطه شناختی

دهد.


آزمایشات انعقادی ( )PT, PTT, TTرا به طور عملی انجام دهد.



آزمایشات انعقادی ( )PT, PTT, TTرا تفسیر نماید و نوع اختالل
انعقادی را تعیین نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

حیطه مهارتی

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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 اندازهگیری فیبرینوژن FDP ،و .D-Dimer
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

اندازهگیری
فیبرینوژن FDP ،و
D-Dimer

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


اساس آزمایشات اندازهگیری فیبرینوژن FDP ،و  D,Dimerرا

Must learn
حیطه شناختی

شرح دهد.


آزمایشات اندازهگیری فیبرینوژن FDP ،و  D,Dimerرا به طور

حیطه مهارتی

Must learn

عملی انجام دهد.


آزمایشات اندازهگیری فیبرینوژن FDP ،و  D,Dimerرا تفسیر
نماید و نوع اختالل انعقادی را تعیین نماید.

پرسش و پاسخ و بحث

حیطه مهارتی

کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
Must learn

شرکت فعال در

میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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 جداسازی سلولهای تک هستهای خون با روش فایکول.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

جداسازی سلولهای
تک هستهای خون

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


اساس جداسازی سلولهای تکهستهای بر اساس شیب گرادیان حیطه شناختی
غلظت و فایکول را شرح دهد.



جداسازی سلولهای تکهستهای بر اساس شیب گرادیان غلظت حیطه مهارتی

Must learn

Must learn

و فایکول را به طور عملی انجام دهد.


سلولهای تکهستهای جداشده را با کمک الم نئوبار به طور حیطه مهارتی
عملی شمارش نماید.

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
Must learn
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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 آمادهسازی سلولهای تکهستهای برای فلوسایتومتری.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

آمادهسازی سلولهای
تکهستهای برای

دانشجو باید بتواند:


فلوسایتومتری و
اصول فلوسایتومتری

سخنرانی



اساس آمادهسازی سلولهای تکهستهای برای فلوسایتومتری را حیطه شناختی
شرح دهد.
حیطه مهارتی
آمادهسازی سلولهای تکهستهای برای فلوسایتومتری را به طور

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث
گروهی

Must learn

عملی انجام دهد.

وایت برد و پاورپوینت
اطلس



اساس کار دستگاه فلوسایتومتری را شرح دهد.



جوابهای فلوسایتومتری را تفسیر نماید و لوسمی یا لنفوم حیطه مهارتی
مربوطه را تشخیص دهد.

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
Better to learn

میکروسکپ و الم آموزشی

شرکت فعال در
کالس
کارگروهی
دقت و نظم در انجام
آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

هدف کلی :آموزش شمارش سلولهای مایعات بدن و بررسی مورفولوژی آنها.
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

) Nice to Learn -learn

جلسه
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(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل آموزشی

شیوه ارزشیابی پایانی

شمارش سلولهای
مایعات بدن و بررسی

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:


مورفولوژی آنها


اساس آمادهسازی و شمارش سلولهای مایعات بدن را شرح حیطه شناختی
دهد.
حیطه مهارتی
آمادهسازی و شمارش سلولهای مایعات بدن را به طور عملی
انجام دهد.

Must learn

Must learn

پرسش و پاسخ و بحث

شرکت فعال در
کالس

گروهی

کارگروهی

وایت برد و پاورپوینت

دقت و نظم در انجام

اطلس
میکروسکپ و الم آموزشی

آزمایشات
گزارش کار
پایان ترم کتبی و
عملی

 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

 نوشتن رئوس مطالب :برق

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

تهیه قهيقف هيژآ جهک

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

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

قصلآ درس رق قسدصرقج هنیيب(قشدی ي قيم قسمک 5

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

شآ ب ي)

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

 اطالعات اولیه طرح درس :در قيم فرم قطيت

شربشط

به قسد دن فرقگیر ه درس شش ده شآ شد(قشدی ي قيم
قسمک  5شآ ب ي) در قشده

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



تینآ تهسیم شآ شدب قيم رفد ره 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

قيم قهيقف ب يي به طشر

شش ده

وششيش( )learning outcomeرق بی ن هننيب پی شي
هلآن قش ره م ب يد فعل هلآ

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

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

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

هنیي ششع قري ی بآ رق شآ تشقشیي ب تشجه به حیطه

 حیطه یادگیري و سطح یادگیري:

ششي هه پی شي

شيص

گردد(قشدی ي قيم قسمک  10شآ ب ي )ب

رت يک چه ر هيژگآ ؛ شص طبن فعل رفد ر ن رقي ه
شآ ب ي )

اهداف كلي آموزش:
وششي آ رق به صشر

هر هيف هلآ ب تشجه به شیزقن قهمیدآ هه دقردن به چني
شجمشعن قهيقف وششي آ شربشط به هر هيف هلآ رق در

اجزاي طرح درس:

در قيم قسمک

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

 تعیین روش تدریس – وسایل آموزشي :

 اهداف رفتاري(:)SOB

رفد ر هيژآ

:Must Learn 

 SOBب يي در سه حیطه ي دگیر (شناختی ،نگرشی-
رفتارین مهارتی) شش ده شد ه سطح حیطه ه شيص
گرددب(قشدی ي قيم قسمک  15شآ ب ي )

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

