هعبًٍت آهَزضی  -هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش پسضکی داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضبّرٍد
فرم طرح درض
نام درس :

فیسیَلَشی

ًیوسبل تحصیلی
میزان واحد:

هدف کلی
منابع اصلی درس… :جسوه آزمایشگاه

رشته تحصیلی:علوم آ ز

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

…… ……95 -96

مدرس:فاطمه قنبری

درس … :فراگیری روش های عملی آزمایش های مرتبط با مباحث فیسیولوژی …………………………………………………………………………

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

عملی فیسیولوژی – فیسیولوژی گایتون……………………………………………………………………………………………………………

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَزضی

ٍزهبى

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارزضیببی
ٍدرصذ آى

 -1آضٌبیی بب سرفصل هببحث آز فیسیَلَشی
1

آضٌبیی بب آزهبیطگبُ  ،کبر بب هیکرٍسکَپ

2

تْیِ گسترش خًَی جْت اًجبم DIFF

3

تطخیص افتراقی گلبَل ّبی سفیذ()DIFF

-2یبدگیری ًحَُ کبر بب هیکرٍسکَپ
 -3یبدگیری ًحَُ کبر بب الم ًئَببر

سخٌراًی-

تختِ ٍایت برد-

فعبلیت گرٍّی-

هیکرٍسکَپ -الم

کبر عولی

ًئَببر

...
-1فراگیری ًحَُ تْیِ الم گسترش خًَی
تختِ ٍایت برد-

تْیِ ٍ رًگ

-2فراگیری ًحَُ ی رًگ آهیسی گسٌرش
خَى

فعبلیت گرٍّی-

الم-هتبًَل-

آهیسی الم

-3

کبر عولی

رًگ گیوسب

سخٌراًی-

آزهَى عولی

گسترش خًَی

...
ًوبیص
 -1تطخیص ٍ ضٌبسبیی اًَاع گلبَل ّبی سفیذ
-2کبًت ٍ هحبسبِ درصذ گلبَل ّبی سفیذ
خَى بِ تفکیک
-3
...

سخٌراًی-

اسالیذ-الم

هطبّذُ الم

فعبلیت گرٍّی-

گسترش

گسترش خًَی

خًَی-

ٍ هحبسبِ درصذ

هیکرٍسکَپ-

گلبَل ّبی

رٍغي

سفیذ

کبر عولی-
ٍیذئَپرٍشکتَر-
کبهپیَتر

آزهَى عولی
%10

ایورسیَى

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هعبًٍت آهَزضی  -هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش پسضکی داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضبّرٍد
فرم طرح درض
نام درس:

……………………………
ًیوسبل تحصیلی

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیری

-1فراگیری ًحَُ آهبدُ کردى ًوًَِ خًَی
جْت ضوبرش گلبَل ّبی سفیذ
4

ضوبرش گلبَل ّبی سفیذ()WBC

 -2فراگیری ًحَُ کبر بب الم ًئَببر
 -3فراگیری ًحَُ کبر بب پیپت هالًصٍر

5

آهَزضی

(دقیقِ)

خَى-پیپیت
سخٌراًی-

هالًصٍر-

فعبلیت گرٍّی-

هحلَل

کبر عولی

هبرگبًَ-الم

خَى ٍ
هبرگبًَ-
ضوبرش گلبَل

-1فراگیری ًحَُ آهبدُ کردى ًوًَِ خًَی

خَى-پیپیت

تْیِ هحلَل

سخٌراًی-

هالًصٍر-

خَى ٍ ّبین-

فعبلیت گرٍّی-

هحلَل سیترات

ضوبرش گلبَل

کبر عولی

سذین-الم

ّب تَسط الم

ًئَببر-الهل

ًئَببر

 -3فراگیری ًحَُ کبر بب پیپت هالًصٍر

آزهَى عولی

ّب تَسط الم

...

 -2فراگیری ًحَُ کبر بب الم ًئَببر

ٍدرصذ آى

تْیِ هحلَل

ًئَببر-الهل

جْت ضوبرش گلبَل ّبی قرهس
ضوبرش گلبَل ّبی سفیذ()RBC

هَاد ٍ ٍسبیل

زهبى جلسِ

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارزضیببی

ًئَببر

آزهَى عولی

-1فراگیری ًحَُ آهبدُ کردى هحلَل درابکیي
-2فراگیری ًحَُ کبر بب سوپلر
6

اًذازُ گیری هیساى ّوَگلَبیي

-3فراگیری ًحَُ آهبدُ سبزی هحلَل سٌجص
ّوَگلَبیي
ً-4حَُ هحبسبِ هیساى ّوَگلَبیي
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