
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم       

ردس   طرح  
Lesson plan                      

 
 

 ۲درس خون شناسي    

 

 

 تهيه کنندگان:

دکتر اکبر هاشمي طير اساتيد گروه ..  

و     

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي كميته طرح ردس با هم

 استاد تدوين کننده: 

 

 ماه:                                                                            سال:      1400       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Plan روزانه فرم طرح درس 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

و  یلوسم یاصول و مبان   :موضوع درس

 جیرا یها یطبقه بند
 ۲تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  سه:جل زمان مدت 

 علوم آزمایشگاهی   مخاطب:و رشته گروه 
 01-00 تحصیلی: سال

 35:تعداد فراگيران 

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ج یرا یها یو طبقه بند یلوسم یاصول و مبان آشنایی با            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

 را بداند.   جی را  یها   یو طبقه بند  یلوسم  فیتعر •
آشنا    تهیس یپاتوژن  یها  هیو نظر  یولوژ یدمیاپ  با •

 شود. 
ها    یدر مورد لوسم  FAB   ،WHO  یبند  طبقه •

 . ندیرا آموزش بب
•  

20 

20 

15 

20 
 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

تعریف وطبقه بندی تعیین شده در مورد 

ح دهندتوضیلوسمی ها  . 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

  : های تدریسروش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  : وسایل آموزشی 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 :زمان           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

 AML1 موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:
 

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 AML1  آشنایی با            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
انزم  
 

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

( و  AML)   کیلوبالستیحاد ما  یلوسم  فیتعر •
 آن   تهیسیپاتوژن

  یارائه شده جهت طبقه بند  یارها یمع  نیآخر •
 FAB  یبر مبنا  AMLانواع  

  یارائه شده جهت طبقه بند  یارها یمع  نیآخر •
   WHO  یبر مبنا  AMLانواع  

و مغز استخوان جهت    یطیخون مح  یها  شاخص •
 AML (M0-M7)انواع    یینها  صیتشخ

20 

20 

20 

20 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

 .توضیح دهند AMLمورد تعیین شده در  

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

  های تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

 AML  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:
 

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 AML2 آشنایی با             اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

بررسی و آنالیز فنوتیپ سطحی هریک از انواع  •

AML   مقایسه با شرایط نرمال و 

بررسی و آنالیز جابجایی های کروموزومی در هریک  •

    AMLاز انواع 

و   نقش هر از جهش های کروموزومی در پاتوژنیسیته  •

 ص تشخی

و درمان  با پیش آگهییافته های سایتوژنتیک  ارتباط •

 AML (M0-M7)انواع در 

20 

20 

20 

20 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

 .توضیح دهند AML   تعیین شده 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

  های تدریس: روش

 امتحان بین ترم و پایان ترم ، Onlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             خپرسش و پاس  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

 ( ALLفوئیدی حاد )لوسمی لن      موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   مخاطب: گروه و رشته
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ( ALLفوئیدی حاد )لوسمی لن آشنا شدن با              اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

  تهیس یپاتوژن یها سم یو مکان یمولکول یمبان •
 (ALLحاد ) ید یلنفوئ یو توسعه لوسم جادیدر ا
 ALLو گزارش انواع  ییشناسا یارهایمع •

 ( ۲۰۱۱  شیرای )و FAB یطبقه بند  ستمیدر س
 ALLو گزارش انواع  ییشناسا یارهایمع •

 ( ۲۰۱۱ ش یرای)و  WHO یطبقه بند  ستمیدر س
در انواع   یشگاهیو آزما ینیبال تظاهرات  •

ALL (L1,L2,L3)   

20 

 

20 
 

25 
20 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی  

شده لن  تعیین  )لوسمی  حاد     ( ALLفوئیدی 

 .توضیح دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 
 

  های تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 قهدقی 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  ان درس:عنو

اختالالت میلوپرولیفراتیو:        موضوع درس:

 ( CMLلوسمی میلوئیدی مزمن )
 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 CML آشنایی با              اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

در   تهیسیپاتوژن   یها   سمیو مکان  یمولکول  یمبان •
 ( CMLمزمن )  ید یلوئیم  یو توسعه لوسم  جادیا
(  ایالدلفی) کروموزوم ف  bcr/abl  ییجابجا  نقش •

   CMLو توسعه    جادیدر ا
  ی)فازها  شرفتیمراحل پ  یشگاهیآزما  یارها یمع •

CML  )CML  یماریب  یآگه  ش ی و ارتباط آن با پ   
  عیدر فاز مزمن، تسر  یکیموفولوژ  یها  یژگیو •
   CML  کیو فاز بالست  افتهی

25 

25 
25 

15 

 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

اختالالت میلوپرولیفراتیو: لوسمی   تعیین شده 

 .توضیح دهندرا  (CMLمیلوئیدی مزمن )

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 ای تدریس:  هروش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ هگسترد –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

:   ویفراتیلوپرولیاختالالت م        موضوع درس:

MMM  ،ET وPCV 
 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  زمان جلسه:مدت 

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 PCVو MMM  ،ET:   ویفراتیلوپرولیاختالالت م : آشنایی با               اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

در   تهیسیپاتوژن   یها   سمیو مکان  یمولکول  یمبان •
  PCVو  MMM   ،ETو توسعه    جادیا
  جادیدر ا  JAK2val617phe  ونیموتاس  نقش •

   PCVو  MMM   ،ETو توسعه  
:   ویفراتیلوپرولیاختالالت م  یشگاهیآزما  یها  افتهی •

MMM   ،ET  و 

25 

20 

35 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

  دیو اس  B12  نیامتیو  متابولیسمتعیین شده  

توضیح  ، و بیماریهای ناشی از انها را      کیفول

 .دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

سندرم های میلودیسپالستیک         موضوع درس:

(MDS ) 
 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 (MDSسندرم های میلودیسپالستیک ) ایی با آشن                اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

  یها ی ژگیو و یسپالزید فیتعر •
  یاز رده ها  کی در هر  یسپالزید یکیمرفولوژ

 یخون
  رات ییو تغ WHOو  FAB ی بند طبقه •

 2011در سال   WHO یصورت گرفته در بازنگر
 MDSو پاتوژنز انواع  یمولکول یمبان •
در   یشگاهی آزما  رات ییو تغ ینیبال تظاهرات  •

 یو مولکول یسلول یشاخص ها
  کیدر هر  یشگاهیآزما  صیتشخ یها روش •

 MDSاز انواع 
 در درمان  ی آگه شیپ •

15 
15 
20 
20 
15 
15 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

سندرم های   انواع  هتعیین شد

 .توضیح دهند را(MDSمیلودیسپالستیک )

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

وپرولیفراتیو لنفاختالالت  موضوع درس

(CLL ,PLL ,HCL) 
 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 یشگاهی علوم آزما  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 (CLL ,PLL ,HCLوپرولیفراتیو )لنفاختالالت  آشنا شدن با انواع                  اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان fرئوس مطال

تعریف هریککک از مککوارد فککوظ از نیککر بککالینی و  •

 آزمایشگاهی

 پاتوژنز و عوارض بالینی •

 یپ و ارتباط آن با پیش آگهی بیماریفنوت •

 افتراظ هر یک از موارد فوظ از نیر فنوتیپی •

انواع جهش هککای کرومککوزومی و ارتبککاط آن بککا  •

 پیش آگهی بیماری

 معیارهای تشخیص آزمایشگاهی •

15 
20 
20 
15 

15 

15 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی تعیین  

 CLLوپرولیفراتیو )لنفاختالالت  انواع  هشد

,PLL ,HCL)دهند توضیح را. 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  :عنوان درس

لنفوم )هوچکین و غیر           موضوع درس:

 هوچکین( 
 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 لنفوم )هوچکین و غیر هوچکین(  آشنا شدن با                   اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

ها در مرحله وابسته به   ت یتکامل لنفوس •
 ن آ  کالی آناتوم ی و بررس یژن در غدد لنفاو  یآنت
 ج یرا ی ها یلنفوم و طبقه بند پاتوژنز  •
رتبه    یارهایو مع ن یهوچک ی لنفوم ها ات یکل •

 ی شگاهیو آزما ینیبال یبند
  یارهایو مع ن یهوچک ری غ ی لنفوم ها ات یکل •

 ی شگاهیو آزما ینیبال یرتبه بند 
 در درمان  ی آگه شیپ •

15 
15 
20 
20 
 

15 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

 رالنفوم )هوچکین و غیر هوچکین(  هتعیین شد

 .توضیح دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

( و  MMمالتیپل میلوما )           موضوع درس:

   ماکروگلوبولینمیا
 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اهی علوم آزمایشگ  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ( و ماکروگلوبولینمیاMMمالتیپل میلوما )   آشنایی با                    اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

 تعریف و طبقه بندی گاماپاتی های منوکلونال  •

 پاتوژنیسیته و عوارض بالینی •

معیارهای تشخیصی هر یک از انواع گاماپاتی ها)  •

 به ویژه مالتیپل میلوما( 

 تشخیصروش های شواهد آزمایشگاهی و  •

 آزمایشگاهی 

   پیش آگهی در درمان •

15 
15 
20 
15 
20 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

( و  MMمالتیپل میلوما )  هتعیین شد

 .توضیح دهند را ماکروگلوبولینمیا

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 روان حركتی

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -نه ایچند گزی)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

  اد خونانعق ستمیس آشنایی با  موضوع درس

 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 اد خون انعق ستمیسآشنایی با                     اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

  یتیوس یدودمان مگالوکار یری شکل گ •
 و ساختار پالکت   یمرفولوژ •

   خون دنقش پالکت در انعقا•

35 
35 
25 
 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

توضیح   را  اد خونانعق ستمیس   هتعیین شد

 .دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

 یپالكت یها یماریب آشنایی با  موضوع درس

 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ی پالكت یهایماریبآشنایی با                     اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

  یپالکت  یو ارث یاکتساب یهای ماریب •
 گامتر    یاگر دستگاه •
   لبراند یفون و ی ماریب •
  یساختار  اختالل  –  گالنزمن  –برنارد    یماریب •

 پالکت  

15 

35 
15 
25 
 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

توضیح  را یپالكت ی هایماریب    هتعیین شد

 .دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 وتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد كامپی وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 ن:زما                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

   هموستاز ثانویه            موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35عداد فراگيران:ت

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 هموستاز ثانویه  آشنایی با                      اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

 معرفی فاکتورهای انعقادی   •

 تقسیم بندی فاکتورها   •

 عالمت کمبود   •

 نوع خون ریزی  •

 

20 

20 
20 
20 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

توضیح دهند را هموستاز ثانویه هتعیین شد . 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

ختی اشن  

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 ر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد كامپیوت وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

مسیرهای انعقاد خون             موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35اد فراگيران:تعد

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 مسیرهای انعقاد خون  آشنایی با                       اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

 مسیرهای انعقاد خون   •

 اصول آزمایش های مربوطه   •

 

40 

35 

 
 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

 رامسیرهای انعقاد خون     هتعیین شد

 .توضیح دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 

   های تدریس:روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

سیستم فیبرینولیتیک و            موضوع درس:

   مهارکننده های طبیعی انعقاد
 2تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  پيش نياز:
 

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 سیستم فیبرینولیتیک و مهارکننده های طبیعی انعقاد  آشنایی با                       اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

   کیتینولیبریف ستمیس  یمعرف •

   ستم یس یاجزا •
   ها و کاربرد آنها شی آزما •

30 
30 
30 
 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

سیستم فیبرینولیتیک و     هتعیین شد

 را مهارکننده های طبیعی انعقاد 

 .توضیح دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –سخ كوتاه پا -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

انعقاد داخل عروقی  آشنایی با          موضوع درس:

 منتشره 
 3تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  نياز: پيش
 

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 انعقاد داخل عروقی منتشره با آشنایی                      اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

   انعقاد داخل عروقی منتشره
 DICتست های ازمایشگاهی در   بررسی

50 

40 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

  را انعقاد داخل عروقی منتشره    هتعیین شد

 .توضیح دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده کلیفت



 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ۲خون شناسی  عنوان درس:

فاکتور    –سیستم انعقاد  آشنایی با    موضوع درس

 ضد انعقاد ، استعداد به لختگی  –های تنظیم کننده  
 3تعداد واحد: 

 ۱خون شناسی  نياز: پيش

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 علوم آزمایشگاهی   گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ضد انعقاد ، استعداد به لختگی  –فاکتور های تنظیم کننده    –سیستم انعقاد  با  آشنایی                      اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

 کننده انعقاد   می تنظ یفاکتورها

 ضد انعقاد  یداروها•

 آن   یها شیو آزما یاستعداد به لختگ•
 د ی پی سندرم ضد فسفول•

40 

30 

20 

20 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

ضد    –فاکتور های تنظیم کننده    هتعیین شد

توضیح دهند را انعقاد ، استعداد به لختگی . 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده کلیفت


