
 

 بسمه تعالی  

 
شتی ردمانی سیرجان  دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی
 واحد ربانمه رزیی ردسی    

 
 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 : مشخصات درس   

 21 تعداد دانشجو   علوم پایه  گروه آموزشی  

 0.5 تعداد واحد  فیزیولوژی عملی  عنوان درس 

 کارشناسی ناپیوسته مامایی  تحصیلی   ه تشو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
 

 5    جلسات روز و ساعت  1400-1401اول  نیمسال تحصیلی  

 -   دروس پیش نیاز محمد امین سرپوش  مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 د ع پ سیرجان  محل برگزاری 

 عملی  )نظری/عملی( واحد نوع 
روش برگزاری  

 رکیبی( حضوری/مجازی/ت)
 ترکیبی 

 

 شرح کلی درس:   

 ید. توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس
 فیزیولوژی   نحوه کار با وسایل آزمایشگاه  آشنایی با
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید. با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را 

 
 و کاربرد بالینی آن ها   ش های فیزیولوژیآشنایی با آزمای

 

 

 روش تدریس:   

انتخاب    ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش  .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  

   را در اولویت قرار دهید.السی مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☐ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ☐ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ تیمی  روش تدریس مبتنی بر کار                               ☐ روش تدریس پرسش و پاسخ 
 ☐ روش تدریس اکتشافی  ☐ روش تدریس نمایشی 

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                      ☐ یشگاهی یس آزماروش تدر
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 مواد و وسایل آموزشی:  

 ه می کنید.  در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری،  -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

     
 سایر موارد: ...       

 

 ☐ جزوه  ☐ ینت پاورپو
 ☐ کتاب  ☐       فیلم آموزشی      

 ☐         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   
 ☐ تصویر  ☐ ماکت 

 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  
 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 : های فراگیرانتکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 گزارش کار نوشتن  ات و انجام آزمایش ▪

 حضور و رعایت نظم  ▪

▪  
▪  
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 نحوه ارزیابی فراگیران:  

 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی   -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . یین می شودتعت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد  عناوین  ردیف
 5 حضور مستمر در کالس     1
 5 نظم و انضباط کالسی      2
 10 ارزشیابی طول ترم         3
 70 امتحان پایان ترم           4
5    

 ☐ سئواالت چند گزینه ای  ☐ اسخ کوتاه پ   ت تشریحیسئواال
 ☐ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی  ☐ سئواالت شفاهی 
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی 

   ☐ های کالسی پرسش
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 ین:  سیاست ها و قوان 

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدانین کالس خود را به صقو

 حضو و رعایت نظم  ▪

▪  

▪  

▪  

▪  
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 مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.   جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   عنوان جلسه  جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین  ...رفتاری: دانشجو در پایان باید بتوانداهداف 

1  

 مایشگاهشنایی با وسایل آزآ

در آزمایشگاه  با میکروسکوپ نوری و برخی   ▪

 آشنا شوداز تجهیزات آزمایشگاهی 

 

 )حیطه شناختی( اجزا میکروسکوپ را نام ببرد ▪

شناسایی میکروسکوپ و روش کار آن عالقه مند   هب ▪

 ) حیطه عاطفی(شود

ر آزمایشگاه  با میکروسکوپ نوری و برخی از  د ▪

 حرکتی(  -) حیطه روانیتجهیزات آزمایشگاهی کارکند

 

ن سرپوش محمد امی   

فشارخون سیستولی و دیاستولی را با تسلط  گیری فشار خون اندازه   2

 آشنا شود

)حیطه را تعریف کند استولیفشارخون سیستولی و دی

 شناختی(

عالقه   استولیسیستولی و دی فشارخوننحوه اندازه گیری به 

 ) حیطه عاطفی( مند شود

استولی را با تسلط اندازه گیری  فشارخون سیستولی و دی

 حرکتی(  -) حیطه روانیکند

ن سرپوش محمد امی   

و  شود  آشنا   یوگرافی الکتروکارد  گرفتن نوار قلب 3
  یع یطب ری را از غ ی ع یطب وگرامیالکتروکارد

 دهد.   صیتشخ

 )حیطه شناختی(ی را بشناسداجزا الکتروکاردیوگراف
 ) حیطه عاطفی(به نحوه گرفتن نوار قلب عالقه مند باشد

  وگرامی دهد و الکتروکاردرا انجام  ی وگرافیالکتروکارد
 . دهد  صی تشخ یع یطب ر یرا از غ  یعیطب

ن سرپوش محمد امی   

 )حیطه شناختی(دبا روش شمارش گلبول قرمز آشنا شو آشنا شودشمارش گلبول قرمز  گلبول های قرمز شمارش   4

 مند باشد قه به انجام شمارش گلبول قرمز عال 

 .شمارش گلبول قرمز را انجام دهد

ن سرپوش محمد امی   
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 منابع درس: 

 شماره انتشار و صفحات مقاله مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 

 چاپ کتاب   مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت 
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