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 :چهار سال
روش ارزشیابی دانشجو ○ طراحی سواالت امتحانی ○

روش تدریس ○

اطالعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی :علوم آزمایشگاهی

نیم سال تحصیلی :دوم 96-97

مقطع تحصیلی :کارشناسی پیوسته

دانشکده :پیراپزشکی آمل

تعدا د فراگیران 20 :نفر

اطالعات مربوط به درس:
نام درس  :آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

تائید محتوایی و اجرایی طرح درس:
امضاء مدیر گروه

نوع درس :تئوری○

عملی○

کارآموزی

○

تعداد واحد1:

ارزشیابی تکوینی

دارد○

ندارد○

هدف کلی :آموزش تهیه سوسپانسون سلولی و تعیین گروه خونی به روش سل تایپ (اسالیدی و لولهای)

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

تعیین گروه خونی
 ABOبا روشهای
Cell type
اسالیدی و لولهای

دانشجو باید بتواند:
 لکتینهای مورد استفاده در آنتی سرمهای تعیین گروه خونی را شرحدهد.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب

 اهمیت استفاده از سوسپانسون  % 3-5گلبولهای قرمز برای گروه بندی حیطه شناختیسل تایپ را شرح دهد.

Must learn

 -مفهوم واکنشهای  1+تا  4+و واکنش میکس فیلد را توضیح دهد.

حیطه شناختی

 -واکنشهای غیرمنتظره در سل تایپ را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -سوسپانسون سلولی  % 3-5تهیه نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

Must learn

ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از
آزمایشات

 تعیین گروه خونی  ABOبا روشهای  Cell typeاسالیدی و لولهای را حیطه مهارتیانجام 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

هدف کلی :آموزش تهیه سوسپانسیون سلولی و تعیین گروه خونی  ABOبه روش بک تایپ
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

تعیین گروه خونی
 ABOبا روش
Back type

دانشجو باید بتواند:
 روش تهیه  O Cell ،B Cell ،A Cellو  Check Cellرا توضیح دهد. روش گروهبندی  ABOبا روش بک تایپ را شرح دهد. -تعیین گروه خونی  ABOبه روش بک تایپ را انجام دهد.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات

حیطه شناختی

Must learn

حیطه مهارتی

Must learn

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از
آزمایشات

 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 موارد و علل عدم انطباق بین سلتایپ و بک تایپ و رفع اشکال آن.
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 عدم تطابق
نتایج گروه بندی
 ABOو برطرف
کردن آنها

دانشجو باید بتواند:
 خطاهای گروه بندی  ABOرا بیان نماید. -موارد عدم انطباق بین سلتایپ و بک تایپ را تشخیص دهد.

حیطه شناختی
حیطه مهارتی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب

Must learn

ماژیک و وایت برد

 -علت ایجاد عدم انطباق را تفسیر نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

 -اشکال موجود را حل نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از
آزمایشات

 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 تعیین  ،Rhانجام آزمایش  Duو تفسیر آن؛ آموزش تعیین فنوتیپ و ژنوتیپ سیستم Rh
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

تعیین  ،Rhانجام
آزمایش  Duو تعیین
فنوتیپ و ژنوتیپ
سیستم Rh

دانشجو باید بتواند:
 -انواع معرفهای  Anti-Dبرای گروهبندی  Rhرا بیان نماید.

سخنرانی
حیطه شناختی

Must learn

پرسش و پاسخ

شرکت فعال و نظم در
کالس

انجام آزمایشات
 اساس و روش کار گروهبندی  Rhبا روش لولهای و اسالیدی را توضیح حیطه شناختیدهد.

Must learn

ماژیک و وایت برد

حیطه مهارتی

Must learn

 -اصول و روش کار آزمایش  Duرا شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -آزمایش  Duرا انجام دهد و تفسیر نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

 -ارتباط میان ژنوتیپها و فنوتیپهای  Rhرا شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -گروهبندی  Rhرا هم با روش لولهای و هم اسالیدی انجام دهد.

گزارش کار و جواب
آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

 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 اساس ،رو شکار و کاربردهای تیتراسیون آنتیبادیهای گروه خونی
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

تیتراسیون آنتیبادی

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:
 اساس و روش تیتراسیون آنتیبادیهای طبیعی ( Anti-Aو  )Anti-Bاز حیطه شناختیکالس  IgMو آنتیبادیهای ایمیون از کالس  IgGرا شرح دهد.

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

 تیتراسیون  Anti-Dو کاربردهای آن را شرح دهد. تیتراسیون آنتیبادی را انجام دهد. -کاربرد تیتراسیون آنتیبادیهای گروه خونی در پزشکی را بیان نماید.

حیطه مهارتی
حیطه شناختی

پرسش و پاسخ

شرکت فعال و نظم در
کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد
Must learn

Must learn

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

 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 کاربرد ،رو شکار و تفسیر آزمایش کومبس مستقیم؛ آموزش تهیه چک سل
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

آزمایش کومبس
مستقیم؛ تهیه
چکسل

دانشجو باید بتواند:
 -کاربردهای آزمایش کومبس مستقیم را بیان نماید.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات

 انواع معرفهای آنتی هیومن گلوبولین ( Poly-specificو  Mono-حیطه شناختی )specificرا توضیح دهد.

Must learn

 -اساس آزمایش کومبس مستقیم را بیان نماید.

حیطه شناختی

Must learn

 -آزمایش کومبس مستقیم را انجام دهد و تفسیر نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

 -روشهای تهیه چک سل (با استفاده از  ،Anti-Dبا استفاده از رگام و با حیطه شناختی

Must learn

استفاده از اجزای کمپلمان) را شرح دهد.
حیطه مهارتی
 چک سل با استفاده از  Anti-Dتهیه نماید.حیطه شناختی
 -منابع خطا در آزمایش کومبس مستقیم را 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

Must learn

هدف کلی :آموزش تهیه محلولهای تقویتکننده واکنش آنتیژن و آنتیبادی؛ آموزش آزمایش کومبس غیرمستقیم
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

آزمایش کومبس غیر
مستقیم

دانشجو باید بتواند:
 محلولهای مورداستفاده برای تقویت واکنش آنتیژن و آنتیبادی (سرمفیزیولوژی ،Liss ،پلی اتیلن گلیکول ،آلبومین ،آنزیم و پلی برن) را بیان حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب

نماید.
ماژیک و وایت برد
 طرز تهیه محلول با قدرت یونی کم ( )Lissو پلی اتیلن گلیکول را شرح حیطه شناختیدهد.
 محلول  Lissرا تهیه نماید. -اساس و روش کار آزمایش کومبس غیرمستقیم را شرح دهد.

حیطه مهارتی
حیطه شناختی

Must learn
Must learn

 -آزمایش کومبس مستقیم را انجام 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)

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
Must learn
Must learn

حیطه مهارتی

آزمایشات

امتحان عملی از آزمایشات

هدف کلی :آموزش انجام آزمایش شناسایی و تشخیص هویت آنتی بادیها و تفسیر آن
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

شناسایی و تشخیص
هویت آنتی بادیها

دانشجو باید بتواند:
 تعریف آنتیبادیهای غیرمنتظره و اهمیت بالینی آنها را بداند. -کاربرد آزمایش اسکرین آنتیبادی (شناسایی و تشخیص هویت

حیطه شناختی

Must learn

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

 نحوه تشخیص هویت آنتی آنتیبادیها با استفاده از پانل سلولی را شرح حیطه شناختیدهد.

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

انتیبادی) در سرم را بیان نماید.

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
 -روش انجام آزمایش شناسایی آنتیبادی را توضیح دهد.

تفسیر نماید.

 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)

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

 چگونگی تفسیر جدول پانل سلولی را شرح دهد. -آزمایش اسکرین آنتیبادی را انجام دهد و با استفاده از پانل سلولی حیطه مهارتی

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

Must learn

هدف کلی :آموزش انواع کراس مچ و علل کراسمچ ناسازگار
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

آزمایش کراس مچ

دانشجو باید بتواند:
 انواع کراسمچ بر اساس اورژانس بودن تزریق خون (کراس مچ فوری،کراس مچ با تقویت کنندههای واکنش آنتیژن-آنتیبادی ،کراس مچ حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب

پیشگرمایی و کراس مچ کامل تا پایان کومبس) را شرح دهد.
ماژیک و وایت برد
 -اساس کار و روش کار کراسمچ را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -علل کراسمچ ناسازگار را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه مهارتی

Must learn

 -آزمایش کراسمچ را انجام دهد و تفسیر نماید.

 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)

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

هدف کلی :آموزش آزمایش هماگلوتینین سرد (دونات النداشنایدر)؛ آموزش تعیین ویژگی آنتیبادیهای سرد
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

آزمایش هماگلوتینین
سرد؛ تعیین ویژگی
آنتیبادیهای سرد

دانشجو باید بتواند:
 بیماری هموگلوبینوری حملهای ( )PCHرا شرح دهد. -اساس و روش کار آزمایش دونات النداشنایدر را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

 -آزمایش دونات النداشنایدر را انجام دهد و تفسیر نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

 -نحوه تعیین ویژگی آنتیبادیهای سرد و تفسیر نتایج آن را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه مهارتی

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

کالس

انجام آزمایشات
Must learn

 -آزمایش تعیین ویژگی آنتیبادیهای سرد را انجام دهد و تفسیر نماید.

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

هدف کلی :آموزش انواع ازمایشات الوشن؛ آموزش محاسبه دوزاژ رگام
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

آزمایشات الوشن؛
محاسبه دوزاژ روگام

دانشجو باید بتواند:
 انواع آزمایشات الوشن ( ،Acid glycine/EDTAالوشن حرارتی،الوشن لویی ،الوشن با اتر) را شرح دهد.
 -آزمایش الوشن آنتیبادی را انجام دهد.

حیطه شناختی
حیطه مهارتی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
Must learn

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
 -آزمایشات گلبندی ،کالیهاور بتکه و اسپکتروفوتومتری مایع آمینیون و حیطه شناختی

Must learn

نحوه محاسبه خون جنین در مادر برای دوزاژ رگام را شرح دهد.
Must learn

 دوز رگام مورد نیاز برای تزریق را با کمک آزمایش کالیهاور بتکه حیطه مهارتی(اسیدالوشن) محاسبه نماید.

 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)

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

هدف کلی :آموزش نحوه غربالگری ،آماده سازی کیسهها و اهداکننده و خونگیری از داوطلب
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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نحوه جذب ،ثبت نام
و خونگیری از
داوطلب

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

دانشجو باید بتواند:
 سواالت رایج برای حمایت از اهداکننده و گیرندگان خون را بیان نماید. شرایط غربالگری اهدای خون و انتخاب اهداکننده و موارد معافیتهایموقت و دائم از اهدای خون را بیان نماید.

حیطه شناختی
حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

بازدید از بخش
Must learn

انتخاب اهداکننده و

 انواع کیسه خون ،کیسههای اغماری ،ضدانعقادها ،محلولهایMust learn

نگهداری را شرح دهد.

ماژیک و وایت برد
پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

حیطه شناختی

Must learn

خون و چگونگی مدیریت آن را شرح دهد.
 -توصیههای الزم برای اهداکننده پس از اهدا را بیان نماید.

امتحان تشریحی پایان ترم
از پری لب

نگهدارنده ،افزودنی و جوانکننده مناسب برای انواع فرآوردهها و زمان حیطه شناختی

اهداکننده ،استریل کردن محل خونگیری و واکنشهای ناخواسته اهدا

گزارش مشاهدات

نمونهگیری سازمان
انتقال خون

 -نحوه آمادهسازی قطعات مختلف کیسه خونگیری ،آماده کردن

شیوه ارزشیابی پایانی

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

هدف کلی :آموزش انجام آزمایشات قبل و بعد از انتقال خون برای حفظ سالمت اهداکننده و گیرنده خون
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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انجام آزمایشات قبل
و بعد از انتقال خون

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

دانشجو باید بتواند:
 معاینات و آزمایشات قبل از اهدا ( نبض ،فشارخون ،وزن و هموگلوبین)را شرح دهد.
 -آزمایشات مورد نیاز بعد از اهدای خون (تعیین گروه خونی  ABOو

حیطه شناختی
حیطه شناختی

Must learn

شیوه ارزشیابی پایانی

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

بازدید از بخش
Must learn

 ،Rhغربال آنتیبادیهای غیرمنتظره) را شرح دهد.

انتخاب اهداکننده و

گزارش مشاهدات

نمونهگیری سازمان
انتقال خون

امتحان تشریحی پایان ترم
از پری لب

 -آزمایشات ویروسی موردنیاز برای سالمت خون اهدایی ( anti- ،HbsAgحیطه شناختی

Must learn

ماژیک و وایت برد

HIV-1 ،anti-AHIV1,2 ،HCV RNA-NAT ،anti-HCV ،HBC

پاورپوینت و

 Anti HTLV-I/II ،RNA-NATو  )WNV RNA-NATرا توضیح

ویدیوپرژکتور

دهد.
 -آزمایش سرولوژی سفلیس را شرح 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

هدف کلی :آموزش تهیه و نگهداری انواع فرآورده های خونی سلولی و کنترل کیفی آن
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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تهیه و نگهداری انواع
فرآورده های خونی
سلولی

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

دانشجو باید بتواند:

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

 روش تهیه انواع فرآوردههای خونی سلولی (خون کامل ،خون فشرده،خون شسته شده ،خون اشعه دیده ،خون منجمد و فرآورده کم لکوسیت) حیطه شناختی

بازدید از بخش تحیه

را شرح دهد.

فرآورده سازمان

Must learn

شیوه ارزشیابی پایانی

گزارش مشاهدات

انتقال خون
 -نکات مربوط به نگهداری انواع فرآوردههای خونی سلولی را بیان نماید.

حیطه شناختی

Must learn

 -موارد مربوط به کنترل کیفی کیسههای خون را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

امتحان تشریحی پایان ترم
ماژیک و وایت برد

 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)

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

از پری لب

هدف کلی :آموزش تهیه و نگهداری انواع فرآورده های خونی پالسمایی و کنترل کیفی آن
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ویژه عینی()SOB

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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تهیه و نگهداری انواع
فرآورده های خونی
پالسمایی

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

دانشجو باید بتواند:

سخنرانی،

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ،

کالس

 روش تهیه انواع فرآوردههای خونی پالسمایی (کنستانتره پالکتی،پالسمای مایع ،پالسمای تازه منجمد ،پالسمای فقیر از کرایو ،رسوب سرد ،حیطه شناختی

بازدید از بخش تهیه

آلبومین و ایمونوگلوبولین تزریقی) را شرح دهد.

فرآورده سازمان

Must learn

شیوه ارزشیابی پایانی

گزارش مشاهدات

انتقال خون
 نکات مربوط به نگهداری انواع فرآوردههای خونی پالسمایی را بیان حیطه شناختینماید.

امتحان تشریحی پایان ترم

Must learn

ماژیک و وایت برد،
پاورپوینت و

 -موارد مربوط به کنترل کیفی کیسههای خون را شرح 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

ویدیوپرژکتور

از پری لب

هدف کلی :آموزش آمادهسازی و تزریق انواع فرآوردههای خونی؛ آموزش عوارض انتقال خون و نحوه مدیریت آنها
شماره

رفتارهای ویژه عینی()SOB

رئوس مطالب

حیطه و سطح یادگیری

جلسه
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آمادهسازی خون
برای تزریق؛ تزریق
فرآوردههای خونی

(Better to - Must learn

روش تدریس -وسایل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

دانشجو باید بتواند:
 نحوه آمادهسازی انواع فرآوردههای خونی برای تزریق را توضیح دهد. -چگونگی تزریق فرآوردههای خونی را بداند.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

بازدید از بخش بانک

حیطه شناختی

Must learn

 -واکنشهای حاد و تاخیری انتقال خون را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -نحوه مدیریت عوارض انتقال خون را بیان نماید.

حیطه شناختی

Must learn

خون و اتاق عمل

امتحان تشریحی پایان ترم
پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

 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)

گزارش مشاهدات

یک از بیمارستانها
ماژیک و وایت برد

.

شیوه ارزشیابی پایانی

از پری لب

 نوشتن رئوس مطالب :برقی تهیه قهدقف ویژه جهک
طرح درس :Lesson Plan

رسیدن به هدف کلی باید قدشهای شناس ی بردق ته شدب

طرح درس به خط شيطی آششي طی قططي شطی طشد کطه

برقی قیم کار بهتر قسک قبتدق رئشس شطالب و شفاهیم

تشس ط قسططتاد بططرقی جلسططا درس یططد دوره آششي ططی

قصلی درس رق قستصرقج کنیدب(قشتیاي قیم قسمک 5

تططدویم شططی ططشدب بططه ع ططار دی ططر طططرح درسن نهيططهی

شی با د)

چارچشب تدریسی رق طرقحی شیکند که ط ق آنن قسطتاد و

هر هدف کلی با تشجه به شیزقن قهمیتی که دقردن به چند

بطه

رفتار ویژهی عینی تهسیم شی شدب قیم رفتارها در

دقنيجش در هن ام تدریس با هدفی شيترك و شيطص

شجمشعن قهدقف آششي ی شربشط به هر هدف کلی رق در

ید سش حرکک شیکنندب

بر شیگیرندب به ع ار دی ر هدفهای رفتاری ع ارتند قي

اجزاي طرح درس:

 اطالعات اولیه طرح درس :در قیم فرم قطيعا
شربشط به قستادن فرقگیر و درس نش ته شی شد(قشتیاي قیم
قسمک  5شی با د) در قنتهای فرمن طرح درس قي لحاظ
شحتشقیی(ط ق سرفصل نش ته ده قسک) و قجرقیی
(ط ق طرح درس تدریس ده و طرح درس در قختیار
دقنيجشیان قرقر گذق ته ده قسک) تشس شدیر گروه
تائید شی گرددب



وآثاری که قابل شياهده

کردنن نیدنن لمس کردن و قابل سنجش با ندب قیم
ق یل قهدقف شيص

شی سايند که دقنيجشیان به

قیم قهدقف باید به طشری نش ته

آششيش( )learning outcomeرق بیان کنندب پیاشد

برقی رسیدن به هرید قي هدف های رفتاری وآششي ی
رق برگزینید ( روش سصنرقنی -روش پرسش و پاسخ -
ش احثه -آششيش گروهی  -روش های یه سايی -
روش نمایش کلینیكی  -گزقرش ششقرد کلینیكی

گردش یا بايدید علمی -روش قیفای نهش و غیره )
(قشتیاي قیم قسمک  10شی با د)
 شیوههاي ارزشیابي:

در قیم قسمک نشع و نحشه قري یابی خشد رق شيص
کنید نشع قري یابی رق شی تشقنید با تشجه به حیطهی

رعایک چهار ویژگی ؛ شصاطبن فعل رفتارین رقی و

آششي ی هر هدف رفتارین قشكانا

گروهن تعدقد

شعیار و درجهن ضروری شی با دب (قشتیاي قیم قسمک 45

دقنيجشیان قنتصاب نمائیدب(قشتیاي قیم قسمک  5قشتیاي

شی با د )

شی با د)

 SOBباید در سه حیطه یادگیری (شناختی ،نگرشی-
شند که پیاشد

 تعیین روش تدریس – وسایل آموزشی

:

هدفهای کلی رسیده قندب برقی نش تم هدفهای رفتاری

 حیطه یادگیری و سطح یادگیری:

اهداف كلي آموزش:
آششي ی رق به صشر

قعمالن رفتارهان حرکا

شيص

گردد(قشتیاي قیم قسمک  10شی با د )ب

تعییم ده رو ی تدریس شتناسب با هدفهای هر قسمک

 اهداف رفتاری(:)SOB

آششي ططی قسططک کططه قسططتاد بططر قسططاس ططرقی و قشكانططا

در قیم قسمک

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

 تائید نهایی طرح درس شنطشط بطه رعایطک آیطتم هطای

رفتارین مهارتی) نش ته شد و سطح حیطه ها شيص

شططذکشر شططی با ططد و جمططا قشتیططاي طططرح درس 100

گرددب(قشتیاي قیم قسمک  15شی با د )

شی با دب

کلین قشا رو م با ید فعل کلی

نش ته شی شدب (قشتیاي قیم قسمک  5شی با د)
:Must Learn 

