
 

 حیذریٍتربت  علًم پسشکی داوشگاٌ پسشکی سعٍ آمًزشي تً اتمرکس مطالع          
 

 يرٌفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 فیسیولوشی : نام درس
 عملی 5.0 واحذ: تعذاد

 رشته تحصیلی:
 پرستاری

 

 صیلی دانشجویان:مقطع تح
 کارشناسی

ساختمان محل برگساری: 
 یمعاونت آموزش یکالس ها

 

 مذرس:
 معصومه غالمی دکتر

 تحصیلی دومنیمسال 
9398-9397 

 مختلف بذن یارگانها و دستگاهها یولوشیسیبا ف ییآشنا :هذف کلی درس
 

شمارٌ 

 جلسٍ
 تاریخ جلسٍ

اَذاف میاوی  )رئًض 

 مطالب(

ٍ حیطٍ اَذاف آمًزشی: شىاختی، اَذاف يیصٌ )بر اساض س

 عاطفی، ريان حرکتی(

طبقٍ َر 

 حیطٍ

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً زمان جلسٍ

1  
اصًل ي  با آشىایی

 آزمایشگاٌ فیسیًلًشی

 :ثبضذ قبدر داًطجَ

 حرکتی: -رياوی  حیطٍ 

 .ثذاًذرت عولی ثِ صَثب لَازم آزهبیطگبّی را  کبرطرز  .1

 رٍش کبر ثب هیکرٍسکَح ًَری را ثذاًذ. .2

زهبیطگبُ را ثِ خَثی ّبی آ رٍش کبر ثب دستگبُ .3
 رعبیت ًوبیذ.

 حیطٍ عاطفی:

 ذ.ضثِ درس تَجِ داضتِ ثب ثب اًگیسُ  . در ٌّگبم تذریس1
 . در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ.2

 ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ. .3
ضرکت ٍ ّوراّی  هطرح ضذُ ثب اضتیبق . در هجبحث4

 ًوبیذ.

-روانی
حرکتی، 
 عاطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هسئلِ
 آزمبیؽی

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آهَزضی ّبی

فیسیَلَشی، 

ٍ  هقبالت هرتجط

ٍسبیل 

 آزهبیطی

121 

پرسص ٍ پبسخ 

در اًتْبی 

آهبدگی -کالس

ثرای جلسِ 

 آیٌذُ

آزمون های 
 آغازین

تکًیىی، پرسص ٍ پبسخ  121ٍایت ثرد، سخٌراًی، شناختی،  :ثبضذ قبدر داًطجَ اوذازٌ گیری فشار خًن  2

                                                 

 گردغ علمی، آزمبیؽی  –پرظػ و پبظخ  –حل معئله  –گروهی کوچک، نمبیؽی  –ای توانذ ؼبمل: ظخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روغ یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزؼی بب هذف قضبوت در مورد تعلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریط بب هذف ؼنبظبیی قوت و ضعف دانؽجویبن( و آزمون پبیبورودی )آگبهی از ظطح آمبدگی دانؽجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون هب بر اظبض اهذاف میآزمون  

 دانؽجویبن( برگسار گردد.



 

 حیذریٍتربت  علًم پسشکی داوشگاٌ پسشکی سعٍ آمًزشي تً اتمرکس مطالع          
 

 حیطٍ شىاختی:

 فطبر خَى را تعریف کٌذ ٍ هقبدیر ًرهبل آى را ثذاًذ..1
 تکَف را ثذاًذ.ر. علت ایجبد صذاّبی ک2َ
 .عَاهل هَثر در فطبر خَى را تَضیح دّذ.3
 هَرد از عَاهل ایجبد ّبیپرتبًسیَى را ثذاًذ. 4. حذاقل 4
 تبًسیَى را ثذاًذ.یپَعَاهل ایجبد ّ هَرد از 4حذاقل  .5
 . علت صذاّبی قلجی را تَضیح دّذ.6

 حرکتی: -رياوی حیطٍ 

ثِ دٍ رٍش سوعی فطبر خَى ّوگرٍّی ّبی خَد را  .1
 اًذازُ گیری کٌذ.

ثِ رٍش لوسی فطبر خَى ّوگرٍّی ّبی خَد را  .2
 اًذازُ گیری کٌذ.

 

 یطٍ عاطفی:ح

 ذ.ضجِ داضتِ ثبثِ درس تَ ثب اضتیبق  در ٌّگبم تذریس. 1
 . در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ.3
 ضرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. ًگیسُ. در هجبحث هطرح ضذُ ثب ا4

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

هجبحثِ ای، 
 ،حل هسئلِ

 ،آزمبیؽی
گرٍّی 
 کَچک

هبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  َزضیآه ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

ٍ ٍسبیل 

 آزهبیطی

در اًتْبی 
ارائِ ،کالس 

 گسارش کبر

 تشخیصی

 شمارش گلبًلُای قرمس  3

 :ثبضذ قبدر داًطجَ

 حیطٍ شىاختی:

 .ٍسبیل هرثَط ثِ اًذازُ گیری آزهبیص را تطخیص دّذ.1

 اسبس آزهبیص را تَضیح دّذ. .2
 بل گلجَلْبی قرهس را ثذاًذ.. هقبدیر ًره3
 . لکَپٌی ٍ لکَسیتَز را تَضیح دّذ.4

 حرکتی: -رياوی حیطٍ 
 .تٌظین الم ًئَثبر را در زیر هیکرٍسکَح اًجبم دّذ.1
 .هراحل اًجبم آزهبیص را ثِ ترتیت ثذاًذ.2
 گرٍّی ّبی خَد آزهبیص را اًجبم دّذ. .ثب ّن3
 .ًتیجِ آزهبیص را گسارش ٍ تفسیر کٌذ.4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هسئلِ

 ،آزمبیؽی
ّی گرٍ

 کَچک

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آهَزضی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

ٍ ٍسبیل 

 آزهبیطی

121 

پرسص ٍ پبسخ 

در اًتْبی 

کالس ،ارائِ 

 گسارش کبر

تکًیىی، 

 تشخیصی



 

 حیذریٍتربت  علًم پسشکی داوشگاٌ پسشکی سعٍ آمًزشي تً اتمرکس مطالع          
 

 عاطفی: حیطٍ

 .ذضثِ درس تَجِ داضتِ ثب ثب اضتیبق  در ٌّگبم تذریس .1
 . در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ.2
 ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ. .3
ضرکت ٍ ّوراّی  . در هجبحث هطرح ضذُ ثب اًگیسُ 4

 ًوبیذ.

 شمارش گلبًلُای سفیذ  4

 :ثبضذ قبدر داًطجَ

 حیطٍ شىاختی:

 دّذ. .ٍسبیل هرثَط ثِ اًذازُ گیری آزهبیص را تطخیص1
 اسبس آزهبیص را تَضیح دّذ. .2
 . هقبدیر ًرهبل گلجَلْبی سفیذ را ثذاًذ.3
 . لکَپٌی ٍ لکَسیتَز را تَضیح دّذ.4

 حرکتی: -رياوی حیطٍ
 .تٌظین الم ًئَثبر را در زیر هیکرٍسکَح اًجبم دّذ.1
 .هراحل اًجبم آزهبیص را ثِ ترتیت ثذاًذ.2
 دّذ..ثب ّوگرٍّی ّبی خَد آزهبیص را اًجبم 3
 .ًتیجِ آزهبیص را گسارش ٍ تفسیر کٌذ.4

 حیطٍ عاطفی:

 ذضثِ درس تَجِ داضتِ ثب ثب اضتیبق  در ٌّگبم تذریس. 1
 . در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ.3

 ضرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. . در هجبحث هطرح ضذُ ثب اًگیس4ُ

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هسئلِ

 ،آزمبیؽی
گرٍّی 
 کَچک

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آهَزضی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

ٍ ٍسبیل 

 آزهبیطی

121 

پرسص ٍ پبسخ 

در اًتْبی 

کالس ،ارائِ 

 گسارش کبر

تکًیىی، 

 تشخیصی

5  
تشخیص افتراقی گلبًلُای 

 سفیذ

 :ثبضذ قبدر داًطجَ

 ىاختی:حیطٍ ش

 تقسین ثٌذی اًَاع گلجَلْبی سفیذ را ثذاًذ..1
 . اًَاع گلجَلْبی سفیذ را ثذاًذ.2
از اًَاع گلجَل ّبی سفیذ را  م. هیساى ًرهبل ّر کذا3

 ثذاًذ.
 . هطخصبت ّر کذام از گلجَلْبی سفیذ را ثذاًذ.4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هسئلِ

 ،آزمبیؽی
گرٍّی 
 کَچک

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آهَزضی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

121 

پرسص ٍ پبسخ 

ی در اًتْب

کالس ،ارائِ 

 گسارش کبر

تکًیىی، 

 تشخیصی



 

 حیذریٍتربت  علًم پسشکی داوشگاٌ پسشکی سعٍ آمًزشي تً اتمرکس مطالع          
 

 حرکتی: -رياویحیطٍ 
.ثب ّوگرٍّی ّبی خَد اًَاع گلجَلْبی قرهس را در یک الم 1

 تطخیص دّذ.
عذد گلجَل  55.درصذ ّر کذام از گلجَلْبی سفیذ در 2

 ضوردُ ضذُ هحبسجِ ًوبیذ.

 حیطٍ عاطفی:

 ذضثِ درس تَجِ داضتِ ثب ثب اضتیبق  در ٌّگبم تذریس. 1

 . در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ.2
 ثب دقت گَش دّذ. .ثِ هجبحث3
 ضرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. . در هجبحث هطرح ضذُ ثب اًگیس4ُ

ٍ ٍسبیل 

 آزهبیطی

6  
بررسی زمان سیالن ي 

 ESRاوعقاد خًن ي 

 :ثبضذ قبدر داًطجَ

 حیطٍ شىاختی:

.اسبس آزهبیص سیالى ٍ عولکرد پالکت ّب را تَضیح 1
 دّذ.

را  فبکتَرّبی اًعقبدیٍ عولکرد  اًعقبداسبس آزهبیص  .2
 تَضیح دّذ.

 را ثذاًذ. ESR. اسبس اًذازُ 3
 ّب را ثذاًذ. ّر کذام از آزهبیص لهقبدیر ًرهب .4

 حرکتی: -رياوی حیطٍ
گرٍّی ّبی  آزهبیص اًذازُ گیری زهبى سیالى را ثب ّن.1

 خَد اًجبم دّذ.

.آزهبیص اًذازُ گیری زهبى اًعقبد را ثب ّوگرٍّی ّبی 2
 خَد اًجبم دّذ.

 حیطٍ عاطفی:

 ذضبثِ درس تَجِ داضتِ ث ثب اضتیبق  در ٌّگبم تذریس. 1

 . در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ.3
 ضرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. حث هطرح ضذُ ثب اًگیسُ. در هجب4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هسئلِ

 ،آزمبیؽی
گرٍّی 

 کَچک

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آهَزضی ّبی

لَشی، فیسیَ

 هقبالت هرتجط

ٍ ٍسبیل 

 آزهبیطی

121 

پرسص ٍ پبسخ 

در اًتْبی 

کالس ،ارائِ 

 گسارش کبر

تکًیىی، 

 تشخیصی

7  HB-HCT َتکًیىی، پرسص ٍ پبسخ  121ٍایت ثرد، سخٌراًی، شناختی،  :ثبضذ قبدر داًطج
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 حیطٍ شىاختی:

 .اسبس آزهبیص ّب را تَضیح دّذ.1
.هقبدیر ًرهبل ٍ ٍاحذ اًذازُ گیری ّر کذام از آزهبیص ّب 2

 را ثذاًذ.
فسایص ّر کذام از  اکبّص یبهَرد ثرای  4.حذاقل 3

 آزهبیص ّب ضرح دّذ.

 حرکتی: -رياوی حیطٍ
.ثب ّوگرٍّی ّبی خَد آزهبیص هرثَط ثِ اًذازُ گیری 1

 ّوَگلَثیي را اًجبم دّذ.

. ثب ّوگرٍّی ّبی خَد آزهبیص هرثَط ثِ اًذازُ گیری 2
 ّوبتَکریت را اًجبم دّذ.

 حیطٍ عاطفی:

 ذضرس تَجِ داضتِ ثبثِ د ثب اضتیبق  در ٌّگبم تذریس. 1
 . در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت فعبل داضتِ ثبضذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ.3
 ضرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. ر هجبحث هطرح ضذُ ثب اًگیسُ. د4

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

هجبحثِ ای، 
 ،حل هسئلِ

 ،آزمبیؽی
گرٍّی 
 کَچک

هبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آهَزضی یّب

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

ٍ ٍسبیل 

 آزهبیطی

در اًتْبی 

کالس ،ارائِ 

 گسارش کبر

 تشخیصی

8  
ريش تعییه گريٌ َای 

 خًوی 

 :ثبضذ قبدر داًطجَ

 حیطٍ شىاختی:

 اًَاع گرٍُ خًَی را ثطٌبسذ..1
 . اسبس آزهبیص ّب را تَضیح دّذ.2
 خیص دّذ.  . رسَة ّبی خًَی را تط3

 حرکتی: -حیطٍ  رياوی

ثب ّوگرٍّی ّبی خَد آزهبیص هرثَط ثِ تعییي  .1
 گرٍُ خًَی را اًجبم دّذ.

اًذازُ  ی ّن گرٍّی خَد راثتَاًذ گرٍُ خًَ .2
 تطخیص دّذ. گیری ٍ 

 حیطٍ عاطفی:

 ذضثِ درس تَجِ داضتِ ثب ثب اضتیبق  در ٌّگبم تذریس. 1
 ِ ثبضذ.. در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت فعبل داضت2

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخٌراًی، 

هجبحثِ ای، 
 ،حل هسئلِ

،  آزمبیؽی
گرٍّی 
 کَچک

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

  آهَزضی ّبی

فیسیَلَشی، 

ٍ  هقبالت هرتجط

ٍسبیل 

 آزهبیطی

121 

رسص ٍ پبسخ پ

در اًتْبی 

کالس ،ارائِ 

 گسارش کبر

، تکًیىی

 تشخیصی



 

 حیذریٍتربت  علًم پسشکی داوشگاٌ پسشکی سعٍ آمًزشي تً اتمرکس مطالع          
 

 .ثِ هجبحث ثب دقت گَش دّذ.3
 ضرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. . در هجبحث هطرح ضذُ ثب اًگیس4ُ

 امتحان وُایی  9

 :ثبضذ قبدر داًطجَ
آزهبیص ّبی ارائِ ضذُ در طَل ترم را اًجبم  .1

 دّذ.

ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک  .2

 .کردُ ثبضذ

-روانی

 حرکتی،
 آزمًن پایاوی اًجبم آزهبیص 121  آزهبیص

 

 بی:وحًٌ ارزشیا

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبظبه می% ببقی00و و آزمون میبن ترم  فعبلیت گروهی ،تکبلیف درظی% کل نمره بب اظتفبده از 20ارزؼیببی به صورت کتبی که 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 ه% کل نمر20و فعبلیت گروهی تکبلیف درظی ،آزمون میبن ترم 

 مىابع:
 فیسیولوشی پسؼکی گبیتون و هبل -1

 فیسیولوشی عملی، تبلیف آقبی علی نقی نصاد -2

 


