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  :چهار 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 خون شناسی 1

تائید محتوایی و اجرایی طرح درس:
امضاء مدیر گروه

نوع درس :تئوری○

عملی○

کارآموزی

○

تعداد واحد2:

ارزشیابی تکوینی

دارد○

ندارد○

هدف کلی :آموزش نظری و عملی اصول خونگیری ،انواع ضدانعقادها و ضدانعقاد مناسب برای هر آزمایش

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

اصول خونگیری،
انواع ضدانعقادها

دانشجو باید بتواند:
 انواع روشهای خونگیری (وریدی ،شریانی و مویرگی) را توضیح دهد. -خونگیری وریدی را انجام 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

 ابزار و وسایل مورد نیاز برای خونگیری (انواع سرنگ و سرسوزن ،گارو و حیطه شناختی ) Safety boxرا شرح دهد.

Must learn

 -عوارض خونگیریهای نامناسب را توضیح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -انواع ضدانعقادها و نحوه عملکرد و نسبت خون به ضدانعقاد را بیان نماید.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از

 -ضدانعقاد مناسب برای هر آزمایش را نام ببرد.

 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

هدف کلی :آموزش اندازهگیری هموگلوبین و هماتوکریت به روش دستی ،تفسیر و منابع خطا
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

اندازهگیری
هموگلوبین و
هماتوکریت به روش
دستی

دانشجو باید بتواند:
 اساس اندازهگیری هموگلوبین به روش همیگلوبین سیانید را را توضیحدهد.
 -خطاهای مربوط به اندازهگیری هموگلوبین را شرح دهد.

حیطه شناختی
حیطه شناختی

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
 -مقدار هموگلوبین را به روش دستی و با استفاده از منحنی استاندارد حیطه مهارتی

Must learn

مقدار هموگلوبین را به دست آورد و جواب را تفسیر نماید.
 -اساس اندازهگیری هماتوکریت به روش میکروهماتوکریت را توضیح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -منابع خطا در هماتوکریت به روش میکروهماتوکریت را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -درصد هماتوکریت به را به روش دستی اندازهگیری کرده و تفسیر نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

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 محاسبه اندیسهای خونی ،آموزش انجام آزمایش سدیمان ( )ESRو تفسیر 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

اندیسهای خونی و
آزمایش سدیمان
()ESR

دانشجو باید بتواند:
 اندیسهای خونی ( MCH ،MCVو  )MCHCرا محاسبه نماید. -رنج نرمال اندیسهای خونی بیان نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

حیطه شناختی

 اساس و روش کار آزمایش سرعت رسوب اریتروسیتی ( )ESRبه روش حیطه شناختیوسترگرین و روش اصالح شده وسترگرین را بیان نماید.

Must learn

 -فاکتورهای پالسمایی و گلبول قرمز تاثیرگذار بر آزمایش ESRو منابع حیطه شناختی

Must learn

 -آزمایش  ESRرا انجام دهد.

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

خطا در آزمایش را نام ببرد.

 -روشهای دستگاهی  ESRرا توضیح دهد.

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
Must learn

 -کاربردها و تفسیر  ESRرا شرح دهد.

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از

حیطه شناختی

حیطه شناختی
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

Must learn
Must learn

آزمایشات

هدف کلی :آموزش انواع روشهای تهیه گسترش خونی و انواع رنگآمیزیها
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

اصول تهیه گسترش
خونی و رنگ آمیزی
()PBS

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:
 روشهای تهیه گسترش خون (روشهای گوهای ،الملی و چرخاننده) را حیطه شناختیتوضیح دهد و مزایا و معایب هر کدام را بیان نماید.
 -گسترش خون به روش گوهای تهیه نماید.

حیطه مهارتی

Must learn

پرسش و پاسخ

شرکت فعال و نظم در
کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب
Must learn

ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
 انواع رنگآمیزی الم خونی (رایت ،گیمسا ،لشمن و  )...را شرح دهد و حیطه شناختیویژگیهای هریک را بیان نماید.
 علل ایجاد مشکالت در رنگآمیزی را تفسیر نماید. رنگآمیزی رایت و گیمسا را انجام دهد. -اصول کار رنگکنندههای خودکار را بیان نماید.

حیطه شناختی
حیطه مهارتی
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

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
Must learn
Must learn

امتحان عملی از آزمایشات

هدف کلی :آموزش مورفولوژیهای طبیعی و غیرطبیعی گلبولهای قرمز
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

مورفولوژی طبیعی و
غیرطبیعی گلبولهای
قرمز

سخنرانی

دانشجو باید بتواند:
 مفاهیم مربوط به رنگ ( RBCهایپوکروم ،نورموکروم و هایپرکروم) و حیطه شناختیاندازه ( RBCمیکروسیت ،نورموسیت و ماکروسیت) را تبین نماید.

Must learn

 انواع پویکیلوسیتوز (الیپتوسیت ،اسفروسیت ،تارگت سل ،داکروسیت ،حیطه شناختیشیستوسیت ،آکانتوسیت و اکینوسیت) را شرح دهد.

Must learn

پرسش و پاسخ

شرکت فعال و نظم در
کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و

 انکلوزیون بادیهای ( RBCبازوفیلی منقوط ،اجسام هاول جولی ،حیطه شناختیحلقهای کابوت ،منقوط شدن مالریایی و رولو) را شرح دهد.

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

 -گلبولهای قرمز هستهدار و واکنش لکواریتروبالستیک را شرح دهد.

 مورفولوژی طبیعی گلبول قرمز ،انواع پویکیلوسیتوز و انواع انکلوزیون حیطه مهارتیبادیها 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)

Must learn

هدف کلی :آموزش مرفولوژی نرمال انواع گلبولهای سفید و شمارش افتراقی گلبولهای سفید گسترش خونی نرمال
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

مرفولوژی نرمال
گلبولهای سفید و
شمارش افتراقی
گسترش خونی نرمال

دانشجو باید بتواند:
 ویژگیهای مورفولوژیک گلبولهای سفید طبیعی (نوتروفیل ،باند،ائوزینوفیل ،بازوفیل ،مونوسیت و لنفوسیت) را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب

 -هر کدام از انواع گلبول سفید را تشخیص دهد.

حیطه مهارتی

Must learn

 -آرتیفکتهای موجود در الم خون محیطی را بیان نماید.

حیطه شناختی

Must learn

 -اصول شمارش افتراقی گلبولهای سفید را شرح دهد و منابع خطا در آن حیطه شناختی

Must learn

را بیان نماید.
 -شمارش افتراقی الم خون محیطی نرمال را انجام دهد.

ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
امتحان عملی از آزمایشات

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 شمارش دستی سلولهای خونی با استفاده از هماسیتومتر و تخمین پالکتی از روی گسترش خونی
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

شمارش دستی
سلولهای خونی و
تخمین پالکتی
گسترش خونی

دانشجو باید بتواند:
 روش کار شمارش و محاسبه سلولهای خونی ( WBC ،RBCو پالکت)با استفاده از هماسیتومتر را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات

 -منابع خطا در شمارش با الم نئوبار را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -شمارش سلولهای خونی را با استفاده الم نئوبار انجام دهد.

حیطه مهارتی

Must learn

 -نحوه شمارش پالکتها از روی گسترش خون محیطی را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

 -شمارش پالکتی از روی الم خون محیطی را انجام دهد.

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:

شماره

آموزش نحوه شمارش رتیکلوسیت به شیوه دستی و دستگاهی و محاسبه شمارش تصحیح شده رتیکولوسیت و شاخص تولید ریتیکولوسیت

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

شمارش رتیکلوسیت
و محاسبه RPI

دانشجو باید بتواند:
 اساس و روش کار شمارش دستی رتیکولوسیتها را توضیح دهد. رنج نرمال ،منابع خطا و چگونگی تفسیر شمارش دستی رتیکولوسیتهارا شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

حیطه مهارتی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
 روش محاسبه شمارش تصحیح شده رتیکولوسیت و شاخص تولیدریتیکولوسیت ( )RPIرا توضیح دهد.

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
 شمارش رتیکلوسیت به روش دستی را انجام دهد. -اصول شمارش خودکار رتیکولوسیتها را بیان 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)

امتحان عملی از آزمایشات

هدف کلی :آموزش روش بررسی گسترههای مغزاستخوان ،آموزش ويژگیهای موفولوژيک دودمان گلبولهای قرمز از روی الم مغز استخوان

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

بررسی گستره
مغزاستخوان و
دودمان گلبولهای
قرمز

دانشجو باید بتواند:
 -اندیکاسیونهای مطالعه مغزاستخوان را بیان نماید.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات

 روش تهیه و رنگآمیزی نمونههای آسپیراسیون و بیوپسی مغزاستخوانرا توضیح دهد.

گزارش کار و جواب
حیطه شناختی

Must learn

 ویژگیهای مورفولوژیک مغزاستخوان (سلوالریته و توزیع سلولها) راتوضیح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

حیطه شناختی

Must learn

ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

ابزار و تجهیزات

ترم از پری لب

آزمایشگاهی
 ویژگیهای مورفولوژیک رده اریتروئیدی از پرونورموبالست تا گلبولقرمز را شرح دهد.
 -انواع پیشسازها رده اریتروئیدی را تشخیص دهد.

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)

اطلس و المهای
آموزشی

Must learn

امتحان عملی از آزمایشات

هدف کلی :آموزش ويژگیهای مورفولوژيک الم خون محیطی و مغزاستخوان فرد مبتال به کمخونی فقرآهن
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

مطالعه الم کمخونی

دانشجو باید بتواند:

فقرآهن

 ویژگیهای مورفولوژیک خون محیطی و مغزاستخوان فرد مبتال بهکمخونی فقرآهن را شرح دهد.
 تستهای بیوشیمایی تشخیص کمخونی فقراهن (آهن سرم ،فریتین، TIBCو درصد اشباع ترانسفرین) را شرح 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
 -الم خون محیطی فرد مبتال به فقرآهن را تشخیص دهد.

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

اطلس و المهای

ترم از پری لب

آموزشی
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 ويژگیهای مورفولوژيک الم خون محیطی و مغزاستخوان فرد مبتال به کمخونی مگالوبالستیک
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

مطالعه الم کمخونی

دانشجو باید بتواند:

مگالوبالستیک

 ویژگیهای مورفولوژیک خون محیطی و مغزاستخوان فرد مبتال بهکمخونی مگالوبالستیک را شرح دهد.

حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
Must learn

 -تستهای بیوشیمایی تشخیص کمخونی مگالوبالستیک را شرح دهد.

حیطه شناختی

 -الم خون محیطی فرد مبتال به مگالوبالستیک را تشخیص دهد.

حیطه مهارتی

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
Must learn

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان

اطلس و المهای

ترم از پری لب

آموزشی
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 ويژگیهای مورفولوژيک الم خون محیطی و مغزاستخوان فرد مبتال به کمخونیهای سیدروبالستیک و آپالستیک
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

جلسه
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مطالعه الم کمخونی

دانشجو باید بتواند:

سیدروبالستیک و

 -ویژگیهای مورفولوژیک خون محیطی و مغزاستخوان فرد مبتال به

آپالستیک

کمخونی سیدروبالستیک را شرح دهد.

حیطه شناختی

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

Must learn

شیوه ارزشیابی پايانی

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات
گزارش کار و جواب

 -الم خون محیطی فرد مبتال به کمخونی سیدروبالستیک را تشخیص حیطه مهارتی

Must learn

دهد.

ماژیک و وایت برد

آزمایشات

پاورپوینت و
حیطه شناختی

 -ویژگیهای مورفولوژیک خون محیطی و مغزاستخوان فرد مبتال به

Must learn

کمخونی آپالستیک را شرح دهد.

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان ترم

اطلس و المهای

از پری لب

آموزشی
حیطه مهارتی

 الم خون محیطی و مغزاستخوان فرد مبتال به کمخونی آپالستیک راتشخیص 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

امتحان عملی از آزمایشات

هدف کلی :آموزش انجام تست شکنندگی اسمزی ،اتوهمولیز ،همولیز سوکروز ،سرم اسیدی شده
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

جلسه
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انجام تست
شکنندگی اسمزی،
اتوهمولیز ،همولیز
سوکروز ،سرم اسیدی
شده

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

دانشجو باید بتواند:
 اساس و روش کار تستهای شکنندگی اسمزی ،اتوهمولیز ،همولیزسوکروز ،سرم اسیدی شده را شرح دهد.
 -تفسیر و منابع خطا در این آزمایشات را توضیح دهد.

حیطه شناختی
حیطه شناختی

Must learn

شیوه ارزشیابی پايانی

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
 تستهای شکنندگی اسمزی ،اتوهمولیز ،همولیز سوکروز ،سرم اسیدی حیطه مهارتیشده را انجام دهد و تفسیر نماید.

Must learn

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان ترم

ابزار و تجهیزات

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 ويژگیهای مورفولوژيک الم خون محیطی فرد مبتال به تاالسمیها و همگلوبینوپاتیها
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

جلسه
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مطالعه الم

دانشجو باید بتواند:

تاالسمیها و

 -ویژگیهای مورفولوژیک خون محیطی فرد مبتال به تاالسمیها (بتا

هموگلوبینوپاتیها

تاالسمی ماژور و مینور و انواع آلفاتاالسمی) را شرح دهد.
 -الم خون محیطی فرد مبتال به تاالسمی را تشخیص دهد.

حیطه شناختی
حیطه مهارتی

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

Must learn

شیوه ارزشیابی پايانی

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
 -ویژگیهای مورفولوژیک خون محیطی فرد مبتال به همگلوبینوپاتیها حیطه شناختی

Must learn

ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان ترم

(آنمی و خصیصه سلول داسی ،بیماری و خصیصه هموگلوبین  )Cرا شرح

اطلس و المهای

از پری لب

دهد.

آموزشی
امتحان عملی از آزمایشات

 -الم خون محیطی فرد مبتال به کمخونی سلول داسی و بیماری حیطه مهارتی

Must learn

هموگلوبین  Cرا تشخیص دهد.
 اساس و روشکار آزمایشات متابیسولفیت و حاللیت داسی را شرح دهد. -آزمایشات متابیسولفیت و حاللیت داسی را انجام 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)

هدف کلی :آموزش دودمان ردههای لکوسیتی و مگاکاريوبالستی
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

جلسه
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دودمان گلبولهای
سفید و پالکت

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

دانشجو باید بتواند:
 ویژگیهای مورفولوژیک رده گرانولوسیتی از میلوبالست تا نوتروفیل،ائوزینوفیل و بازوفیل ،رده مونوسیتی از مونوبالست تا ماکروفاژ و رده حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات

لنفوسیتی از لفنوبالست تا لنفوسیت را شرح دهد.

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد

 انواع پیشسازها رده گرانولوسیتی ،مونوسیتی و لنفوسیتی را تشخیص حیطه مهارتیدهد.
 ویژگیهای مورفولوژیک رده مگارکاریوبالستی از مگارکاریوبالست تا حیطه شناختیپالکت را شرح دهد.
 -انواع پیشسازهای رده مگاکاریوسیتی را تشخیص دهد.

شیوه ارزشیابی پايانی

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

Must learn

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان ترم

اطلس و المهای

از پری لب

آموزشی
امتحان عملی از آزمایشات

Must learn

هدف کلی :آموزش ويژگیهای مورفولوژيک لکوسیتوز و لکوپنی و اختالالت ساختاری گلبولهای سفید
شماره

رئوس مطالب

رفتارهای ويژه عینی()SOB

حیطه و سطح يادگیری

جلسه
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مطالعه المهای
لکوسیتوز و لکوپنی و
ناهنجاریهای
مورفولوژیک
گلبولهای سفید

(Better to - Must learn

روش تدريس -وسايل

) Nice to Learn -learn

آموزشی

دانشجو باید بتواند:
 موارد افزایش و کاهش گلبولهای سفید (نوتروفیلی ،نوتروپنی،ائوزینوفیلی ،بازوفیلی ،مونوسیتوز ،مونوسیتوپنی ،لنفوسیتوز و حیطه شناختی

Must learn

سخنرانی

شرکت فعال و نظم در

پرسش و پاسخ

کالس

انجام آزمایشات

لنفوسیتوپنی) را شرح دهد.

گزارش کار و جواب
ماژیک و وایت برد
حیطه شناختی

Must learn

 -ویژگیهای تغییرات مورفولوژیک گلبولهای سفید (گرانوالسیون حیطه شناختی

Must learn

 -انواع موارد لکوسیتوز و لکوپنی را تشخیص دهد.

توکسیک ،دهل بادی ،آنومالی میهگلین ،آنومالی آلدرریلی ،آنومالی

آزمایشات

پاورپوینت و
ویدیوپرژکتور

امتحان تشریحی پایان ترم

اطلس و المهای

از پری لب

آموزشی

پلگرهیوت و سندرم چدیاک هیگاشی) را شرح دهد.
 -موارد تغییرات مورفولوژیک گلبولهای سفید را تشخیص دهد.

شیوه ارزشیابی پايانی

امتحان عملی از آزمایشات
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

 نوشتن رئوس مطالب :برق تهیه قهيقف هيژآ جهک
طرح درس :Lesson Plan

رسیين به هيف هلآ ب يي قيشه

شن س آ بردق ده شدب

طرح درس به خط شيطآ وششي طآ قططي شطآ طشد هطه

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

درس يططد دهرآ وششي ططآ

قصلآ درس رق قسدصرقج هنیيب(قشدی ي قيم قسمک 5

تشس ط قسططد د بططرق جلس ط

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

شآ ب ي)

چ رچشب تيريسآ رق طرقحآ شآهني هه ط ق ونن قسطد د ه

هر هيف هلآ ب تشجه به شیزقن قهمیدآ هه دقردن به چني

بطه

تینآ تهسیم شآ شدب قيم رفد ره در

دقشيجش در هن م تيريس ب هيفآ شيدرك ه شيطص

شجمشعن قهيقف وششي آ شربشط به هر هيف هلآ رق در

يد سش حرهک شآهننيب
اجزاي طرح درس:

 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



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

برق رسیين به هريد قي هيف ه

رفد ر هوششي آ
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

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

دقشيجشي ن قشدص ب شم ئیيب(قشدی ي قيم قسمک  5قشدی ي

شآ ب ي )

شآ ب ي)

 SOBب يي در سه حیطه ي دگیر (شناختی ،نگرشی-
ششي هه پی شي

 تعیین روش تدریس – وسایل آموزشی

:

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

 حیطه یادگیری و سطح یادگیری:

اهداف كلي آموزش:
وششي آ رق به صشر

رفد ر هيژآ

شيص

گردد(قشدی ي قيم قسمک  10شآ ب ي )ب

تعییم يآ ره آ تيريس شدن سب ب هيفه

 اهداف رفتاری(:)SOB

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

در قيم قسمک

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

گرهآن تعيقد

 ت ئیي شه يآ طرح درس شنطشط بطه رت يطک ويطدم هط

رفتارین مهارتی) شش ده شد ه سطح حیطه ه شيص

شططذهشر شططآ ب ططي ه جمططا قشدیطط ي طططرح درس 100

گرددب(قشدی ي قيم قسمک  15شآ ب ي )

شآ ب يب

هلآن قش ره م ب يد فعل هلآ

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

