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 عملی 0.5 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 فوریت های پزشکی

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 دانیکار

ساختمان محل برگزاری: 
 یمعاونت آموزش یکالس ها

 

 مدرس:
 معصومه غالمی دکتر

 تحصیلی دومنیمسال 
1400-1399 

 مختلف بدن یارگانها و دستگاهها یولوژیزیبا ف ییآشنا :هدف کلی درس
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

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

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
اصول و  با آشنایی

 آزمایشگاه فیزیولوژی

 :باشد قادر دانشجو

 حرکتی: -روانی  حیطه 

 .بداندبه صورت عملی ا با لوازم آزمایشگاهی ر کارطرز  .1

 روش کار با میکروسکوپ نوری را بداند. .2

زمایشگاه را به خوبی رعایت های آ روش کار با دستگاه .3
 نماید.

 حیطه عاطفی:

 د.شبه درس توجه داشته با با انگیزه  . در هنگام تدریس1

 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 به مباحث با دقت گوش دهد. .3
 شرکت و همراهی نماید. ر مباحث مطرح شده با اشتیاق. د4

-روانی
حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله
 آزمایشی

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

آمادگی -کالس

برای جلسه 

 آینده

آزمون های 
 غازینآ

 اندازه گیری فشار خون  2
 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

سخنرانی، 
مباحثه ای، 

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 
120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

تکوینی، 

 تشخیصی

                                                 
   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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهیها بر اساس اهداف مآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 فشار خون را تعریف کند و مقادیر نرمال آن را بداند..1
 تکوف را بداند.ر. علت ایجاد صداهای کو2
 .عوامل موثر در فشار خون را توضیح دهد.3
 مورد از عوامل ایجاد هایپرتانسیون را بداند. 4. حداقل 4
 تانسیون را بداند.یپومورد از عوامل ایجاد ه 4حداقل  .5
 . علت صداهای قلبی را توضیح دهد.6

 حرکتی: -روانی حیطه 

به دو روش سمعی فشار خون همگروهی های خود را  .1
 اندازه گیری کند.

به روش لمسی فشار خون همگروهی های خود را اندازه  .2
 گیری کند.

 

 یطه عاطفی:ح

 د.شدرس توجه داشته با به با اشتیاق  در هنگام تدریس. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. نگیزه. در مباحث مطرح شده با ا4

 ،حل مسئله عاطفی
 ،آزمایشی

گروهی 
 کوچک

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

ارائه ،کالس 
 گزارش کار

 شمارش گلبولهای قرمز  3

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .وسایل مربوط به اندازه گیری آزمایش را تشخیص دهد.1

 اساس آزمایش را توضیح دهد. .2
 دیر نرمال گلبولهای قرمز را بداند.. مقا3
 . لکوپنی و لکوسیتوز را توضیح دهد.4

 حرکتی: -روانی حیطه 
 .تنظیم الم نئوبار را در زیر میکروسکوپ انجام دهد.1
 .مراحل انجام آزمایش را به ترتیب بداند.2
 گروهی های خود آزمایش را انجام دهد. .با هم3
 د..نتیجه آزمایش را گزارش و تفسیر کن4

 حیطه عاطفی:

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،شیآزمای
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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 .دشبه درس توجه داشته با با اشتیاق  در هنگام تدریس .1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 به مباحث با دقت گوش دهد. .3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با انگیزه 4

 شمارش گلبولهای سفید  4

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ا تشخیص دهد..وسایل مربوط به اندازه گیری آزمایش ر1
 اساس آزمایش را توضیح دهد. .2
 . مقادیر نرمال گلبولهای سفید را بداند.3
 . لکوپنی و لکوسیتوز را توضیح دهد.4

 حرکتی: -روانی حیطه
 .تنظیم الم نئوبار را در زیر میکروسکوپ انجام دهد.1
 .مراحل انجام آزمایش را به ترتیب بداند.2
 انجام دهد. .با همگروهی های خود آزمایش را3
 .نتیجه آزمایش را گزارش و تفسیر کند.4

 حیطه عاطفی:

 دشبه درس توجه داشته با با اشتیاق  در هنگام تدریس. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با انگیزه4

شناختی، 

-روانی

، حرکتی

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

5  
تشخیص افتراقی گلبولهای 

 سفید

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 تقسیم بندی انواع گلبولهای سفید را بداند..1
 . انواع گلبولهای سفید را بداند.2
 از انواع گلبول های سفید را بداند. م. میزان نرمال هر کدا3
 . مشخصات هر کدام از گلبولهای سفید را بداند.4

 حرکتی: -روانیحیطه 
.با همگروهی های خود انواع گلبولهای قرمز را در یک الم 1

 تشخیص دهد.

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

ی در انتها

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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عدد گلبول شمرده  50.درصد هر کدام از گلبولهای سفید در 2
 شده محاسبه نماید.

 حیطه عاطفی:

 دشبه درس توجه داشته با با اشتیاق  در هنگام تدریس. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 با دقت گوش دهد. .به مباحث3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با انگیزه4

6  
بررسی زمان سیالن و انعقاد 

 ESRخون و 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .اساس آزمایش سیالن و عملکرد پالکت ها را توضیح دهد.1
را  فاکتورهای انعقادیو عملکرد  انعقاداساس آزمایش  .2

 توضیح دهد.
 را بداند. ESR. اساس اندازه 3
 ها را بداند. هر کدام از آزمایش لمقادیر نرما .4

 حرکتی: -روانی حیطه
گروهی های خود  آزمایش اندازه گیری زمان سیالن را با هم.1

 انجام دهد.
.آزمایش اندازه گیری زمان انعقاد را با همگروهی های خود 2

 انجام دهد.

 حیطه عاطفی:

 دشابه درس توجه داشته ب با اشتیاق  در هنگام تدریس. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. حث مطرح شده با انگیزه. در مبا4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

لوژی، فیزیو

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

7  HB-HCT 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .اساس آزمایش ها را توضیح دهد.1
.مقادیر نرمال و واحد اندازه گیری هر کدام از آزمایش ها را 2

 بداند.

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی یها

120 

پرسش و پاسخ 

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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فزایش هر کدام از آزمایش ها  اکاهش یامورد برای  4.حداقل 3
 شرح دهد.

 حرکتی: -روانی حیطه
.با همگروهی های خود آزمایش مربوط به اندازه گیری 1

 هموگلوبین را انجام دهد.

. با همگروهی های خود آزمایش مربوط به اندازه گیری 2

 هماتوکریت را انجام دهد.

 حیطه عاطفی:

 دشرس توجه داشته بابه د با اشتیاق  در هنگام تدریس. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. ر مباحث مطرح شده با انگیزه. د4

فیزیولوژی،  کوچک

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

8  
روش تعیین گروه های 

 خونی 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 انواع گروه خونی را بشناسد..1
 . اساس آزمایش ها را توضیح دهد.2
 خیص دهد.  . رسوب های خونی را تش3

 حرکتی: -حیطه  روانی

با همگروهی های خود آزمایش مربوط به تعیین گروه  .1
 خونی را انجام دهد.

 اندازه گیری و  ی هم گروهی خود رابتواند گروه خون .2
 تشخیص دهد.

 حیطه عاطفی:

 دشبه درس توجه داشته با با اشتیاق  در هنگام تدریس. 1
 ه باشد.. در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشت2
 .به مباحث با دقت گوش دهد.3
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با انگیزه4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی

گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

120 

رسش و پاسخ پ

در انتهای 

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

، تکوینی

 تشخیصی

 امتحان نهایی  9
 :باشد قادر دانشجو

 حرکتی: -حیطه  روانی 

-روانی

 حرکتی،
 ون پایانیآزم انجام آزمایش 120  حل مسئله



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 آزمایش های ارائه شده در طول ترم را انجام دهد. .1

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده  .2

 .باشد
 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80و و آزمون میان ترم  فعالیت گروهی ،تکالیف درسیکل نمره با استفاده از  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20فعالیت گروهی و تکالیف درسی ،آزمون میان ترم 

 منابع:
 فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال -1

 فیزیولوژی عملی، تالیف آقای علی نقی نژاد -2

 


