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شماره  

 جلسه 

اهداف میانی  )رئوس  

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی،  

 عاطفی، روان حرکتی( 
 اهداف  حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری 

مواد و وسایل  

 ی آموزش 
 زمان جلسه 

  و وظایف  تکالیف

 دانشجو 
 ارزشیابی نحوه

1 
 انگلآشنایی با آزمایشگاه 

شناسی ،نکات ایمنی و 

 وسایل

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 .ابزار های مورد استفاده در آزمایشگاه انگل شناسی را نام ببرد -1

 زمایشگاه انگل شناسی را بیان کندآاصول ایمنی در  -2

یت پسماند هااای وفااونی آزمایشااگاهی را در  کاارده و مدیر -3

 اصول آن را شرح دهد

 واطفی :ب(حیطه  

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده ماای شااود بااا -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 طه روانی حرکتی:ج(حی

 .نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را انجام دهد -1

شناختی 

،رواناای، 

حرکتی 

 واطفیو

 ساارنرانی، 

پرسااا  و 

پاسخ،بحث 

 گروهی

وساااایل و 

مااااااواد 

 آزمایشگاه

 وایت برد

 ماژیک

ویاااااد و 

 پروژکتور

کتاب،جزوه 

 آموزشی، 

م افاازار ناار
Power 

point 

 دقیقه120

پرسااا  و 

پاساااخ در 

انتهاااااای 

کااااا س 

،آمااااادگی 

جلسه  برای 

 آینده

 آغازین

 
   گردش علمی، آزمایشی   –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایات آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورها بر اساس اهداف می آزمون
 دانشجویان( برگزار گردد. 
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 نحوه کاردر آزمایشگاه را  با روایت اصول ایمنی انجام دهد.-2

2 

محلول ها  آشنایی با انواع 

های  و فیکس کننده 

 مدفوع 

 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 انواع فیکس کننده ها را نام ببرد. -1

ناساای را شاارح در آزمایشگاه انگاال ش  استفاده از آنها راولت   -2

 دهد.

 ب(حیطه واطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -4

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

 جام دهد.اصول تهیه و کار با محلول ها را ان -1

 اصول تهیه و کار با فیکس کننده ها را انجام دهد -2

 

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه 120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

برای  ،آمادگی 

 جلسه آینده 

 تکوینی

3 

   آشنایی با روش های

رسوبی )سدیمانتاسیون( و 

)فلوتاسیون(  شناورسازی 

جهت جداسازی  مدفوع 

 تک یاخته ها

 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 تعریف کند را  انواع روش های رسوبی مدفوع -1

وت بین انواع روشهای شناور سازی در جداسازی تک یاخته تفا -2

 را شرح دهدها 

 راتعریف کند انواع روش های شناور سازی مدفوع -3

وت بین انواع روشهای شناور سازی در جداسازی تک یاخته تفا -4

 را شرح دهدها 

 را شرح دهدکاربرد این روشها  -5

 ب(حیطه واطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 داشته باشد.در مباحث مطرح شده مشارکت فعال   -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده ماای شااود بااا -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

را  و آب نمک اشباع    بتواند روش شناورسازی سولفات روی، شیتر  -1

 انجام دهد.

ناختی ،  ش

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی
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را ازنظاار از جداسااازی بااا روش فلوتاساایون  الم های تهیه شده    -2

 میکروسکوپی بررسی کند.

4 
رنگ آمیزی   آشنایی با

 یکرومگیمسا و تر

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 را شرح دهدتک یاخته ها میزی در اساس رنگ آ -1

را در   ی گیمسا و تری کااروماصول تهیه و آماده سازی رنگ ها -2

 بیان کند.آزمایشگاه 

 را بیان کند. رنگ آمیزی گیمسا  و تری کروم-3

 

 ب(حیطه واطفی :

 ه و با دقت گوش دهد.در هنگام تدریس به درس توجه داشت  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

 انجام دهدبر روی نمونه را  تری کرومو رنگ آمیزی گیمسا -1

 ررسی کندالم های رنگ آمیزی شده را ازنظر میکروسکوپی ب-2

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

5 
  رنگ آشنایی با  انواع

اسید فاست )زیل  آمیزی

 نلسون( 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 را شرح دهدتک یاخته ها در اسید فاست میزی اساس رنگ آ -3

اصول تهیه و آماده سازی رنگ زیل نلسااون را در آزمایشااگاه  -4

 بیان کند.

 را بیان کند.زیل نلسون  رنگ آمیزی طریقه  -4

 

 ب(حیطه واطفی :

 س به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.در هنگام تدری  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.-2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده ماای شااود بااا -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

 انجام دهدبر روی نمونه را  زیل نلسون  رنگ آمیزی  -1

 میکروسکوپی بررسی کند  الم های رنگ آمیزی شده را ازنظر-2

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی
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6 

مرفولوژی  باآشنایی 

 ترفوزو یت و کیست

آمیب های کامنسال 

 انسان دستگاه گوارش 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 الم در زیر میکروسکوپ را بداند. صحیح    طریقه فیکس کردن -1

کیست و ترفوزو یت آمیب های کامنسال را به موارد تشریصی   -2

 د.تفکیک بیان کن

 ب(حیطه واطفی :

 تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.در هنگام    -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده ماای شااود بااا -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 ند.نظر را شناسایی ک 

بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.  

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 ه دقیق 120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

7 

آشنایی با مرفولوژی 

کیست و ترفوزو یت 

انتامبا هیستولیتیکا و 

 باالنتیدیوم کلی 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 در زیر میکروسکوپ را بداند.را  الم   صحیح  طریقه فیکس کردن-1

انتامبااا هیسااتولیتیکا و و ترفوزو یاات  کیساات    موارد تشریصی-2

 د.را به تفکیک بیان کن  باالنتیدیوم کلی

 ب(حیطه واطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده ماای شااود بااا -3

 هد.انگیزه پاسخ د

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

ایل و مواد وس

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

8 
مرفولوژی  آشنایی با

کیست و ترفوزو یت 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

شناختی ،  

روانی،  

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 
 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 
 تکوینی
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انسان  تاژکداران روده ای 

، دی  المبلیا )ژیاردیا

، یلیسفراژ انتامبا

 ( استیکس مسنیلیکیلوم

 در زیر میکروسکوپ را بداند.راالم   صحیح  طریقه فیکس کردن -1

انسان تاژکداران روده ای  کیست و ترفوزو یت  موارد تشریصی   -2

 د.را بیان کن

 ب(حیطه واطفی :

 .در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

وزشاای و حفا اات از بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آم -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

حرکتی،  

 واطفی
 وایت برد گروهی، بحث

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

،آمادگی برای  

 لسه آینده ج

9 

مرفولااوژی  آشاانایی بااا

داران کااا تاژ ترفوز یااات

( تناساالی  انااواع گوارشی 

تریکومونااااس هاااا( و 

 ب ستوسیسااااااااتس

 هومینیس

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 الم در زیر میکروسکوپ را بداند.  صحیح  طریقه فیکس کردن -1

ساات و و کیترفوز یت انواع تریکوموناااس هااا موارد تشریصی   -2

 د.ترفوز یت ب ستوسیستیس هومینیس را بیان کن

 ب(حیطه واطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا 

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 ت بردوای

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

10 

 مرفولوژی آشنایی با

اووسیست کوکسیدیاهای  

روده ای مهم در انسان  

)ایزوسپورا، سیکلوسپورا 

 در باشد:دانشجو باید قا

 الف( حیطه شناختی:

 در زیر میکروسکوپ را بداند.را  الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -1

اووسیست انااواع کوکساایدیای روده را بیااان موارد تشریصی   -2

ناختی ،  ش

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی
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 د.کن و کریپتوسپوریدیوم( 

 ب(حیطه واطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

واالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا به س -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

11 

تاکی آشنایی با مرفولوژی 

وکیست نسجی  زو یت

توکسوپ سما گوندی و  

 سارکوسیستیس 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند. را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -1

تاکی زو یت و کیست نسااجی توکسوپ سااما موارد تشریصی   -2

 د.گوندی و سارکوسیستیس  را بیان کن

 ب(حیطه واطفی :

 درس توجه داشته و با دقت گوش دهد. در هنگام تدریس به  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

د بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از بایاا  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

سخ  پرس  و پا 

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

12 

آشنایی با مرفولوژی 

و  لیشمانیا و تریپانوزوما 

طریقه نمونه گیری از  

 بیمار

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.رادر زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -1

 د.یان کنلیشمانیا و تریپانوزوما را بموارد تشریصی   -2

 طریقه نمونه گیری از بیمار را توضیح دهد. -3

 ب(حیطه واطفی :

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی



 

 حیدریه تربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتعمرکز مطال           
 

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -4

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

 به طرز صحیح از بیمار نمونه گیری کند.-3

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

13 

آشنایی با مرفولوژی 

و  پ سمودیوم ها و بابزیا 

طریقه نمونه گیری از  

 بیمار

 

 اید قادر باشد:دانشجو ب

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -1

اشکال مرتلف پ ساامودیوم و بابزیااا را بیااان موارد تشریصی   -2

 د.کن

 طریقه نمونه گیری از بیمار را توضیح دهد. -3

 ب(حیطه واطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -4

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

حفا اات از  بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و-2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

 به طرز صحیح از بیمار نمونه گیری کند.-3

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

بحث  شرکت در  
پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

14 
 آشنایی با مرفولوژی

شپ  ها، کک ها و ساس 

 ناقل در پزشکیمهم  های

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را  در زیر میکروسکوپ  الم  صحیح  طریقه فیکس کردن -1

ای مهاام ناقاال را شپ  ها، کک ها و ساس هاا موارد تشریصی   -2

 د.بیان کن

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 ر وید و پروژکتو 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی



 

 حیدریه تربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتعمرکز مطال           
 

 ب(حیطه واطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -3

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد باید بتواند الم آموزشی  -1

 نظر را شناسایی کند.

بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

15 
مرفولوژی آشنایی با 

خانواده کولیسیده )آنوفل، 

 کولکس و آدس( 

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.پ را در زیر میکروسکوالم صحیح  طریقه فیکس کردن   -5

 د.پشه آنوفل، کولکس و آ دس را بیان کنموارد تشریصی   -6

 ب(حیطه واطفی :

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد.  -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.  -2

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -7

 انگیزه پاسخ دهد.

 ی حرکتی:ج(حیطه روان

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

بایااد بتوانااد طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از  -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 یشگاه آزما

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

point 

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی

16 

آشنایی با مرفولوژی کنااه 

هاااای سااارت و نااارم، 

سااارکوپتس اسااکاب ی و 

و  فولیکااوالروم  دمودکس 

طریقااه نمونااه گیااری از 

 بیمار

 شجو باید قادر باشد:دان

 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را در زیر میکروسکوپ الم صحیح  طریقه فیکس کردن   -1

موارد تشریصی کنه های سرت و نرم، سارکوپتس اسااکاب ی و  -2

 دمودکس فولیکوالروم را بیان کند.

 طریقه نمونه گیری از بیمار را توضیح دهد. -3

 ب(حیطه واطفی :

 -2ه داشته و با دقت گوش دهااد.  درس توجدر هنگام تدریس به    -1

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

 سرنرانی، 

 پاسخ،  پرس  و

 گروهی، بحث

وسایل و مواد 

 آزمایشگاه 

 وایت برد

 ماژیک

 وید و پروژکتور 

کتاب،جزوه  

 آموزشی،

 Powerنرم افزار  

 دقیقه  120

پرس  و پاسخ  

در انتهای ک س 

،آمادگی برای  

 جلسه آینده 

 تکوینی



 

 حیدریه تربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتعمرکز مطال           
 

 در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.

به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث پرسیده می شود بااا  -4

 انگیزه پاسخ دهد.

 ج(حیطه روانی حرکتی:

باید بتواند الم آموزشی را زیر میکروسکوپ فیکس و نمونه مااورد -1

 نظر را شناسایی کند.

طریقااه نگهااداری از الم آموزشاای و حفا اات از بایااد بتوانااد -2

 میکروسکوپ پس از کار را انجام دهد.

 به طرز صحیح از بیمار نمونه گیری کند.-3

point 

 پایان ترمآزمون وملی و  17

 دانشجو باید قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی:

 مطالب ارا ه شده در طول ترم راتوضیح دهد -1

 آزمای  ها مرتلف ارا ه شده در طول ترم را توضیح دهد-2

 واحد درسی را به خوبی در  کرده باشدهدف از ارا ه این  -3

 .با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند -4

شناختی ،  

روانی،  

حرکتی،  

 واطفی

حل مس له،  

، انجام آزمای   
 دقیقه  120 ----

حل مسا ل داده  
، انجام  شده

 آزمای  

 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد.  مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می باقی %80فاده از کوئیز و کل نمره با است  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم 
 کل نمره  %20   کوئیز و تکالیف درسی 
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