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شتي ردماني جهرم  گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 2خون شناسی آزمایشگاه 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه ....دکتر اکبر هاشمی طير 

کاری   مجازی  و مرکز آموزش   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي مه رزیی ردسي  ربانكميته با هم

 

 تدوين کننده: استاد 

 دکتر اکبر هاشمی  طير 

 

   1400سال 
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   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 دانشکده پزشکی 

 گروه علوم ازمایشگاهی 
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 1  تعداد واحد : 2خون شناسی آزمایشگاه   نام درس :

 ساعت   ۲  مدت زمان ارائه درس :  رشناسی علوم آزمایشگاهی کا   رشته و مقطع تحصيلي :

 15-13ساعت     سه شنبه  کالس:    زمان  دکتر هاشمی:    و استاد مربوطه   اساتيد همکار   ، مسئول درس  

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه    آموزش:فضای   2هم نياز با خون    پيشنياز :

 مدیریت  

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده بههه رههدریت محتههوای مجههازی در  صورت غیرحضوری ارائه می گرددب ۹۸ورودی علوم آزمایشگاهی  جهت دانشجویان  2سی خون شنا آزمایشگاهدرس شرح دوره : 

دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استاد به منظور ارزیابی رکههوینی از یههادگیری دانشههجو  سامانه یادگیری الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره رعامالت دانشجویان و

 و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد.  . انجام خواهد گرفت 
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 یطیمح خون یسلول یرده ها یعیطب یمرفولوژ 1

   Differential count دیسف یگلبول ها یافتراق شمارش 2

 مغزاستخوان یالم ها یمرفولوژ مطالعه 3

 یدیلوئ یرده م یبر دودمان سلول ها یمرور 4

 ی دیرده لنفوئ یبر دودمان سلول ها یمرور 5

 AML: M2, M1, M0 ،M3 مربوط به یالم ها مطالعه 6

 AML: M5, M4  ،M6 ،M7 مربوط به یالم ها مطالعه 7

 و یفرات یلوپرولیمربوط به اختالالت م   یالمها مطالعه 8

 ALL: L3, L2, L1 مربوط به یالم ها مطالعه 9

 ی می توشی س یزیآم رنگ 10

 و یفرات یمربوط به اختالالت لنفوپرول  یالمها مطالعه 11

 ییلوما یاختالالت م  یالم ها مطالعه 12

 TTP و DIC مانند  یو پالکت یدر اختالالت عروق یطیمح  گستره 13



 4 

 (CT) و زمان انعقاد (BT) النیزمان س تست 14

 PT ،PTT یانعقاد یها تست 15

 نوژنیبری ف یریاندازه گ تست 16

 امتحان فاینال  17

 

 

 

 جدول زمانبندي دروس 
روش ها و مدلهای  **** سرفصل مطالب 

ارائه درس بصورت غیر  

 مجازی  

ابزارهای تعاملی استاد  ***

دانشجو جهت ارائه  با

 محتوای درس 

)فضای آموزش    نوع محتوا *

 غیرحضوری( 

ساعت  

 ارائه 

آموزشهای  **

 حمایتی و مکمل  

 روش ارزشیابی 

)تکوینی و  

 پایانی(

  سطح یادگیری 

 ***** 

خون    یسلول یرده ها یعیطب یمرفولوژ

 یطیمح

 )ینن الآموزش آن(سخنرانی .۱

پرسش و پاسنند در متننم  -2

نقنن  -3 )سننامانن نوینن (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو 

نق  مقالننن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحننو و گفتگننو در آمننوزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

 یا، آزمونهننای ،مالتی منن وی ئوکتنن 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 یتال(دیج

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

 یع یطب  یمرفولوژ

 یسلول یرده ها

 ی طیخون مح

روشهای حرک  اسالی  زیر میکروسکوپ  

 جه  شمارش افترامی را آموزش ببین  .

با منابع خطای پخش سلولی روی گتتره 

 آشنا شود.

هر اسالی  را ح امل سن بار شمارش کرده و  

 اع اد را با هم مقایتن کن .

ونی در سنی   مح وده طبیعی سلولهای خ 

  .مختل  را آموزش ببین

 

 )ینن الش آنآموز(سخنرانی .۱

پرسش و پاسنند در متننم  -2

نقنن  -3 )سننامانن نوینن (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو 

نق  مقالننن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحننو و گفتگننو در آمننوزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایازس،کامتیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3 درصنننن  22

آزمنننون کتبنننی 

 65ن تننرم پایننا

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

تهینننن گتننننترش 

خونی فنرد نرمنال ، 

رنگ آمیزی و انجام 
Differential 

count 
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 )ینن الآموزش آن(سخنرانی .۱ مغزاستخوان  یالم ها  یمطالعن مرفولوژ

پرسش و پاسنند در متننم  -2

نقنن  -3 )سننامانن نوینن (گفتگو 

و فیلم یا تصویر در بخش گفتگ

نق  مقالننن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحننو و گفتگننو در آمننوزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آموزش آنالی آنالی  ،

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

 شنننننرک  در-1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

المهای خون  

محیطی و مغز 

استخوان جه   

ان  ش دودمآموز

را فرا   سفی ول گلب

 گیرد 

رده  یبررر دودمران سررلول هررا یمررور

 یدی لوئ ی م
 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )ن نوی سامان(بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

عی اجتمنننننننننا

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

انننن هننای کتابخ

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

امهای خون 
محیطی و مغز 
استخوان جه   

ش دودمان  آموز
را فرا   سفی گلبول 
 گیرد 

  رده های سلول  دودمان  بر مروری

 لنفوئیدی 

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱

پاسد در متم  و  سشپر-2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

حی (تشریدرص   

 )و چهارگزینن ای

امهنننننای خنننننون 

محیطنننی و مغنننز 

اسنننتخوان جهننن  

ش دودمنننان آمنننوز

را فنرا   سفی گلبول  

 گیرد

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .AML  ۱مطالعن الم های 

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )مانن نوی اس(بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 متئلنحل -6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

جتمننننننننناعی ا

ا ینتتا، )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

هننای کتابخانننن 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

 یمطالعن الم ها

مربننننو  بننننن 
AML: M2, 

M1, M0 ،

M3 

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .AML ۱مطالعن الم های 

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

ش  سامانن نوی  از  بکن استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 یمطالعن الم ها 
مربو  بن  

AML: M5, 
M4  ،M6  ،
M7 
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فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (گو بخش گفت

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یرتواس

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

مربو  بن اختالالت   یمطالعن المها

 ویفراتیلوپرولیم

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (گفتگو  بخش

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

در شنننننرک  -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

  یمطالعن المها

مربو  بن اختالالت 

 و یفرات یلوپرول یم

 :ALL هب مربوط های الم مطالعه

L3, L2, L1 

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

ش گفتگو  فیلم یا تصویر در بخ

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی م افزارهاانواع نر-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 الی  ،آموزش آنالی آن

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  انجام  -2

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

المهای خون  

محیطی و مغز 

استخوان جه   

 :ALLش  آموز

L3, L2, 

L1 را فرا گیرد 

 )ی الآموزش آن(ی سخنران.۱ سیتوشیمی  آمیزی رنگ

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

گو  فیلم یا تصویر در بخش گفت

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 ،آموزش آنالی آنالی  

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

بنننی آزمنننون کت

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

مروبط بن  یالمها

  آمیزی رنگ 

را  سیتوشیمی

 رد فرا گی 

 اختالالت  به مربوط المهای مطالعه

   لنفوپرولیفراتیو 

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱

م  پرسش و پاسد در مت-2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

مربو  بن   یالمها

اختالالت 

را  ویفرات یلنفوپرول 

گیرد فرا   
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بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

(تشریحی  تال(دیجی لیمیا-5 درص  

 )زینن ایو چهارگ

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱ میلومایی اختالالت های الم مطالعه

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )ی سامانن نو(گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای وی 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

صنن  در  15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

  های الم

 تالالت اخ

را فرا   میلومایی

 گیرد

و   ی در اختالالت عروم یطیگتتره مح

 TTPو  DICمانن   یپالکت

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

لم یا تصویر در بخش گفتگو  فی

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

وزش بحو و گفتگو در آم

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

منن یا، آزمونهننای وی ئوکتنن ،مالتی 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ا ایبننننو  هنننن 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

 یطیگتتره مح

در اختالالت 

  یو پالکت یعروم

 و DIC مانن 
TTP 

  و( BT) سیالن زمان تست •

 ( CT) انعقاد زمان

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یتوراس

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

انننن هننای کتابخ

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

 الن یتت  زمان س 

(BT)   و زمان

را  (CT)انعقاد

  انجام ده 

،  PT  یانعقاد   یتت  ها •
PTT 

 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱

پرسش و پاسد در متم  -2

نق  -3 )سامانن نوی ( گفتگو

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

نق  مقالن در -4 )(سامانن نوی 

-5 ) سامانن نوی(بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

 الی ( یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا، )و اتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تشریحی  درص  

 )و چهارگزینن ای

یانعقاد یتت  ها  

PT ،PTT را   

 انجام ده  
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 )ی الآموزش آن(سخنرانی .۱ نوژن یبریف  یریتت  ان ازه گ •

و پاسد در متم  پرسش -2

نق  -3 )سامانن نوی (گفتگو 

فیلم یا تصویر در بخش گفتگو  

الن در نق  مق-4 )(سامانن نوی 

-5 )سامانن نوی (بخش گفتگو 

بحو و گفتگو در آموزش 

 حل متئلن-6ی  همزمان الآن

   یسامانن نو-1

 ادوب کانک -2

 ی انواع نرم افزارها-3

 و  ایس،کامتازیآف) محتوا  یتول

  (الی یاستور

 ی مجاز یشبکن ها-4

 لیمیا-5

وی ئوکتنن ،مالتی منن یا، آزمونهننای 

 آنالی  ،آموزش آنالی 

شبکن   سامانن نوی  از  استفاده 

اجتمننننننننناعی 

اینتتا،  )واتتاپ، 

ایبننننو  هننننا 

،اسنننننننتفاده از 

کتابخانننن هننای 

 دیجیتال(

شنننننرک  در -1

درصنن    15بحو  

تکننالی  -2 انجام 

 -3درصنننن   22

آزمنننون کتبنننی 

 65پایننان تننرم 

(تش ریحی درص  

 )و چهارگزینن ای

  یریتت  ان ازه گ

را انجام   نوژنی بریف

 ده  

 
 ( و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 ( ،استفاده از کتابخانه های دیجیتال رمان و ایبوک هااستفاده از شبکه اجتماعی )وارساپ، اینستا، رلگرام،آ)آموزشهای حمایتی و مکمل :  ** 
 

   (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)ابزارهای رعاملی استاد با دانشجو:  *** 

 ( ...   و pbl، مدلهای یادگیری ررکیبی ، فلیپ ، آموزش در گروههای کوچک ) و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجازی : روشها **** 

 ( سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، رجلیل، نقد وارزیابی ، ررکیب قضاوت***** 

 ( سازماندهی ارزشها، درونی سازی حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و روجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، 

دی شدن حیطه روان حرکتی : )رقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عا
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 د بههه دانشههجو رعلهه  .. درصد نمره در نمره نهایی لحاظ می شههو5در صورت رعایت مالک های زیر ..ارزشيابي تکویني :  -

 می گیرد.
 

 پاسخ به موقع به رکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک  -
 

 و راالر گفتگو آنالین عامالت شرکت فعال در ر -
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس : 
 

 رم ( .درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ت5... -

 توسط هر دانشجو(درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده 5...  -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو( یف گروهی ..درصد کسب شده از انجام تکال5. -

 درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری 15... -

 . درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  65... -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...( شده از پروژه های کالسی .درصد کسب 5..... -

 باشد.نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می  -
 
 
 

 مقررات :  
 نمره  10حد نمره قبولی : 

 های آنالین رعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 ری است  مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین ررم، کوئیزها و امتحان پایانی ضرو
 . گردد یکتر م یینمره از نمره نها میمجاز ن ریغ  ب یهرجلتن غ  ✓

 


