
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم       

ردس   طرح  
Lesson plan                      

 
 

   اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهیدرس   

 

 تهيه کنندگان:

 

دکتر اکبر هاشمي طير اساتيد گروه ..  

و     

کاری   آموزش زپشكي  مرکز مطالعات و توسعهكميته طرح ردس با هم

 دکتر اکبر هاشمي طير تدوين کننده:اد است

         1400     سال:                                                                بهمن ماه       ماه:



 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Plan روزانه فرم طرح درس 
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی    رس:د عنوان 

 وسکوپ کرمی    :موضوع درس

 ۱تعداد واحد: 

 2فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی     پیش نیاز:

 ساعت  2  سه:جل زمان ت دم

علوم    مخاطب:و رشته گروه 

 آزمایشگاهی 
 01-00 تحصیلی: سال

 35:تعداد فراگیران 

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 کوپ وسکری م نواعاو   کروسکوپیمکار با صول آشنایی با ا              اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 : یکروسکوپی اصول م  
 ,  کروسکوپ ی با م  حیطرزکارصح

, مواظبت از  کیوکاربرد هر  ونیمرسیروغن ا انواع
   کروسکوپ یم

 : کروسکوپ ی م انواع
دارک   کروسکوپ یفازکنتراست, م  کروسکوپ یم
  کروسکوپ ی, مدیپوالرز کروسکوپ ی , ملدیف

 . یالکترون

45 
 

 

45 

 

به نحوی صحیح با بتواند  دیدانشجو با

انواع روغن ایمرسیون   میکروسکوپ كار كند

  وكاربرد هریک, مواظبت از میکروسکوپ را

انواع میکروسکوپ: میکروسکوپ   .توضیح دهد

فیلد,  فازكنتراست, میکروسکوپ دارک

میکروسکوپ پوالرزید, میکروسکوپ الکترونی  

  .را بداند

و   یمهارتهای شناخت

  یرشنگ

  : 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)  %60م پایان تر %40م تر طول

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی    عنوان درس:

   سانتریفوژ و میکروفیوژ   موضوع درس:

 1تعداد واحد:    

    2فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی   پیش نیاز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

   گروه و رشته مخاطب:

 علوم آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 اصول نگهداری و مراقبت ازسانتریفوژها  و فیوژو میکرو سانتریفوژآشنایی با              اهداف كلی

انزم ب رئوس مطال  حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   

  ع،یجداکننده فاز جامد و ما یانواع ابزارها •
 وژ یکروفی و م فوژ یسانتر

•  
 . فوژهایو مراقبت ازسانتر  ینگهدار  اصول •

45 

 

45   

انواع ابزارهای جداكننده فاز   دانشجو باید با 

و  وژ و میکروفیوژسانتریفمایع،  جامد و

اصول نگهداری و مراقبت ازسانتریفوژها را  

 .بداند

  یمهارتهای شناخت

   یو نگرش یذهن ای

   های تدریس: روش 

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

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد وسایل آموزشی: 

 دقیقه   5زمان:            گیرینتیجه   ندی وبجمع

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی کده دانش

 اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی     عنوان درس:

 متر PH , سمپلرها و پتورهایپ   موضوع درس:

 1تعداد واحد: 

 2فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی    پیش نیاز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35:راگیران تعداد ف 

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 و مراقبت ازآنها. یروش ونگهدارو متر PH , سمپلرها و پتورها یانواع پ با  ییآشنا             اهداف كلی

 ظر حیطه مورد ن اهداف رفتاری   زمان طالب س مرئو

 و مراقبت ازآنها.  ی, سمپلرها و روش ونگهدارپتورهایانواع پ 1

 

و مراقبت   یمتر و روش نگهدارPH یدستگاهها یفن اصول -2

 از آنها. 

 

45 
 

45 

 

انواع پیپتورها,   دانشجو باید 

و روش ونگهداری و سمپلرها 

 .دهد مراقبت ازآنها را توضیح

متر و  PH اصول فنی دستگاههای 

 روش نگهداری و مراقبت از آنها را 

 .بداند

مهارتهاي شناختی  

 یا ذهنی و نگرشی  

 

   های تدریس: روش

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

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد زشی: وسایل آمو

 دقیقه  5زمان:            گیری بندی و نتیجه جمع

 دقیقه  10 زمان:           ارزشیابی

 )پاسخ گسترده –ه پاسخ تاكو -چند گزینه ای)  %60 پایان ترم %40طول ترم 

 دقیقه  10 زمان:                                            خپرسش و پاس  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی    عنوان درس:

 متر و مراقبت ازآنها. توف میاسپکتروفتومتر و فل: موضوع درس

 1تعداد واحد: 

 2فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی    پیش نیاز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    مخاطب: گروه و رشته

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 فتومتر و مراقبت ازآنها. میو فل راسپکتروفتومت یاصول فنبا  ییآشنا             اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 .مراقبت ازآنهااصول فنی اسپکتروفتومتر و 

 .فلیم فتومتر و مراقبت ازآنهااصول فنی 
45 

45 

 

با و    دیدانشجو  اسپکتروفتومتر  فنی  اصول 

 .فلیم فتومتر و مراقبت ازآنها را بداند

مهارتهای شناختی  

یا ذهنی و نگرشی  

   یا ارتباطی

 

  دریس: های تروش

 ، 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:           زشیابی را
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -ایچند گزینه )  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

اصول فنی ونگهداری تجهیزات     س:ان درعنو

 آزمایشگاهی  

 ما کانتر و بتاکانتر و روش مراقبت ونگهداری  گا   موضوع درس:

 1تعداد واحد: 

 2فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی    پیش نیاز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 از آنها. یگاما كانتر و بتاكانتر و روش مراقبت ونگهدار یصول فنابا  ییآشنا              اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان ب رئوس مطال

 
روش مراقبت ونگهداری  اصول فنی گاما کانتر و 

 .از آنها

بتاکانتر و روش مراقبت ونگهداری از  اصول فنی  
 .آنها

45 

 

45 

گاما كانتر و بتاكانتر و روش  یصول فنا دی دانشجو با

 .بداند از آنها را یمراقبت ونگهدار 

و   یهارتهای شناختم

  ینگرش

 ای تدریس:  هروش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 و پروژكتور و وایت بورد كامپیوتر، ویدئ وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 هدقیق 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی    عنوان درس:

 ییای میوشیب یزرهایاتوآنال یاصول فن س موضوع در 

 1تعداد واحد: 

 2فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی    پیش نیاز:

 ساعت  2  سه:زمان جلمدت 

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

و روش    جی نتا  صحت  و  دقت  در  گر  مداخله  عناصر  و  عوامل  –  ونیبراسیکال  یروشها  –  ییایمیوشیب  یزرهایاتوآنال  یاصول فن            اهداف كلی

 از آنها   یمراقبت و نگهدار
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 –  الیزرهای بیوشیمیاییی اتوآناصول فن

   –روشهای کالیبراسیون    
 عوامل و عناصر مداخله گر در دقت و صحت نتایج 

 مراقبت و نگهداری از آنها و روش  

95 

 
اصول فنی اتوآنالیزرهای   :د دانشجو بتوان

  بیوشیمی, روشهای کالیبراسیون, عوامل و

عناصر مداخله گر در دقت و صحت نتایج و  

مراقبت از آنها را توضیح    روش و نگهداری و

 .دهد

مهارتهای شناختی  

 یا ذهنی و نگرشی  

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitی بوسیله آموزش مجاز

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهعمج

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

 دقیقه 10 زمان:                                             و پاسخپرسش   دهارائه ش تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planس روزانه فرم طرح در
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی     عنوان درس:

 ی نیبال شگاهیزمادر آ دستگاه سل كانتر   موضوع درس:

 1تعداد واحد: 

 2یک حیاتی و بیوشیمی پزشکی فیز   پیش نیاز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ینیبال  شگاهیزمادر آ دستگاه سل كانتر با  ییآشنا                اهداف كلی

 مورد نظر   حیطه اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 اساس دستگاه سل کانتر, 
دستگاههای   ,دستگاههای بر پایه مقاومت الکتریکی 

 برپایه پراکندگی نور,  
 مداخله گردر  محدودیت ها و عناصر و عوامل

 شمارش سلولهای خونی, 
 کالیبراسیون سل کانتر,  

 .نگهداری از سل کانتر حفظ و

59   هیر پاب  ی ساس دستگاه سل کانتر, دستگاهها ادانشجو با  
 ,یکیمقاومت الکتر 

ها و عناصر و   تینور, محدود یپراکندگ  هیبرپا ی دستگاهها 
 عوامل
سل کانتر,   ونیبراس ی,کالیخون ی گر در شمارش سلولها مداخله
 حفظ و
 دهد.  حیاز سل کانتر را توض ی نگهدار

مهارتهای شناختی  

 یا ذهنی و نگرشی  

 

 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:           یابی زشار
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

  Lesson Planس روزانه فرم طرح در
 پیراپزشکی دانشکده 

 اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی     عنوان درس:

 ی نیبال شگاهیزمادر آ فلوسایتومتری دستگاه    موضوع درس:

 1تعداد واحد: 

 2ی و بیوشیمی پزشکی فیزیک حیات   پیش نیاز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

علوم    گروه و رشته مخاطب:

 آزمایشگاهی 
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ین یبال شگاهیزمادر آ فلوسایتومتری با  ییآشنا                اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 اساس فلوسایتومتری 
 قطعات اصلی دستگاه

 روش آنالیزسلولی
 تهیه نمونه  روش

 ها  ارزیابی داده 

دستگاه,   ی, قطعات اصل یتومتریاساس فلوسا دانشجو با  95
دادهها را   ی ابینمونه و ارز هیته , روشیزسلولیروش آنال

 بداند.

مهارتهای شناختی  

 یا ذهنی و نگرشی  

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitزی بوسیله آموزش مجا

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  شدهارائه  تکلیف


