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شمارٌ 

 جلسٍ

تاریخ 

 جلسٍ

اَداف میاوی  

 )رئًس مطالب(

اَداف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَداف 

آمًزشی: شىاختی، عاطفی، ريان 

 حرکتی(

 طبقٍ َر حیطٍ
 ريش یاددَی

 یادگیری
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً )دقیقٍ(جلسٍزمان  مًاد ي يسایل آمًزشی

1  

فيزيولوژي ثب  آشٌبیی

خون و مشخصات 
 خون

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

 .را شرح دّذفیسیَلَشی خَى اّویت  .1
ٍ فراٍردُ ّبی خوًَی در  ّبی خَى کبرثرد .2

 َّشجری را ثیبى کٌذ.

 حیطه عاطفی:
در حیي تذریس ثوِ در  ووَ    ثب اًگیسُ  .1

 کٌذ.
در هجبحث هطورح شوذُ هروبرکت داشو ِ      .2

 ثبشذ

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ رسشپ

 ورٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشک َر
 ک بة، هقبلِ

 Power pointًرم افسار 

121 

پرسش ٍ پبسخ 
در اً ْبی 

آهبدوی  -کال 
ثرای جلسِ 
 آیٌذُ

 آزمًوُای آغازیه

2  

بررسی شناخت 
 و بيماران خونی

 روشهاي تشخيصی    

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

َاع کن خًَی را داشو ِ  تَاًبیی تقسین ثٌذی اً-1
 ثبشذ.

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، ورٍّی ثحث

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشک َر
 ک بة، اًیویري،

121 

پرسش ٍ پبسخ 
در اً ْبی 
 -کال 
Quiz  در

 تکًیىی
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درهبى آًووی فقور آّوي را ثیوبى     ت رخیص ٍ -2
 کٌذ.
خوًَی هگبلَثالسو یک    ترخیص ٍ درهبى کن -3

 را تَضیح دّذ.
شورح  ترخیص ٍ درهبى آًوی ّوَلی یوک را   -4

 دّذ.

 حیطه عاطفی:

 داًرجَ ثب اًگیسُ ثِ حل هسبئل ثپردازد. .1

داًرجَ ثب تورکس حوَا  در ووَک کوال      .2
 پیگیری کٌذ. هسبئل را

ورٍّی کَچک، 
 حل هسئلِ

 جلسِ آیٌذُ Power pointًرم افسار 

3  
آشنايی با اختالالت 

 گلبول هاي سفيد

 ذدانشجو بتوان

 حیطه شناختی:

اخ الالت ولجَک ّبی سفیذ را ثِ ووَر اٍلیوِ    -1
ثب تَجِ ثِ آزهوبیش شووبر  سولَ ّوبی خوًَی      

 .ترخیص دّذ
 ًبم ثجرداًَاع هخ لف ثذخیوی  ّب را  -2
اًَاع هخ لف ثوذخیوی  را  جٌجِ ّبی هراقج ی -3

 .ًبم ثجرد

 حیطه عاطفی:

ثِ در  تَجِ داشو ِ ٍ   سیدر ٌّگبم تذر .1
 ذثب دقت وَ  دّ

در هجبحث هطورح شوذُ هروبرکت داشو ِ      .2
 ثبشذ

 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، ورٍّی ثحث
ورٍّی کَچک، 
 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشک َر
 ک بة، اًیویري،هقبلِ،

 Power pointًرم افسار 

121 

پرسش ٍ پبسخ 
در اً ْبی 
 -کال 

 ارائِ کالسی

 تکًیىی

 

4  
آشٌبیی ثب اخ الالت 
خًَریسی دٌّذُ ٍ اً قبک 

 خَى

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

انواع مختلف اختالالت خونریزی دهندذ   -1

 را بشناسذ.

تواندایی تشددخی  ر درمدات اخددتالالت   -2

خونریزی دهندذ  حدیع ع در حراحدی را     

 داشته باشذ.

کاربرد انواع مختلف فراررد  های خونی  -3

 .ت کنذحی را بیاحیع ع ر حرا

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 پبسخ، ٍ پرسش

، ورٍّی ثحث
ورٍّی کَچک، 
 حل هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشک َر
 ک بة، جسٍُ آهَزشی،

 Power pointًرم افسار 

121 

سخ پرسش ٍ پب
در اً ْبی 
 -کال 
Quiz  در

 جلسِ آیٌذُ

 تکًیىی
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 حیطه عاطفی:

ثِ در  تَجِ داشو ِ ٍ   سیدر ٌّگبم تذر .1
 ثب دقت وَ  دّذ

در هجبحث هطورح شوذُ هروبرکت داشو ِ      .2
 ثبشذ

5  
جوع ثٌذی کلی 

 ٍ رفع هرکلهطبلت 

 دانشجو بتوانذ 
هسبئل هخ لف ارائِ شذُ در وَک  .1

 ترم را حل ًوبیذ.
ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ  .2

 خَثی درک کردُ ثبشذ.
ثب اًگیسُ ٍ اش یبق در اه حبى پبیبى  .3

 ترم شرکت کٌذ.

-شٌبخ ی
 عبوفی

 121 ---- حل هسئلِ
حل هسبئل  

 دادُ شذُ
 آزمًن پایاوی

 

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 نمره% کل 20 کوئیس و تکبلیف درسی
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