
 

 

��ی �ما�ی ���م                            دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

                                                      دا�ه �ش�ی                                                                          

                                                                                                                                 ��وه ع�وم آزما��ی
 

�س  ��ح  
 

                    

                             Lesson plan   
 

شناسی پزشکیایمنی آزمایشگاه :نام درس  

:هتهیه کنند  

هرمیدکتر میرزاعلی مفضل ج  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برنامه ریزي درسیکمیته با همکاري    

:استاد تدوین کننده  

رمیدکتر میرزاعلی مفضل جه  

1398: سال  



 

             

  

  پزشکیدانشکده 

  شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  :عنوان درس

هاي انجام آزمایش آشنایی با روش :موضوع درس

β-HCGدر  هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربرد

  بارداري 

  )عملی 2/0+ نظري  8/1( 2 :تعداد واحد 

  ندارد :پیش نیاز

  دقیقه 120 :1 جلسه زمان مدت

   :مخاطبو رشته گروه 

  پزشکی عمومی

  1398-99 :تحصیلی سال

  نفر 40 :تعداد فراگیران

 :مکان تشکیل کالس

دانشکده  5کالس شماره 

پزشکی و آزمایشگاه 

  ایمنی شناسی

  

    ف کلیاهدا

  در بارداري  هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربردβ-HCGهاي انجام آزمایش آشنایی با روش

  

  رئوس مطالب

  

 زمان

 

  اهداف رفتاري

  

  حیطه مورد نظر

، β-HCGهاي انجام آزمایش آشنایی با روش

  در بارداري  هاي تشخیصی آنتفسیر و کاربرد

  

120 

 دقیقه

 
 
 

  

ام هاي انجروشدانشجو باید با 

، تفسیر و β-HCGآزمایش 

در بارداري  هاي تشخیصی آنکاربرد

را  هاآنآشنا شود و کاربردهاي 

 .شرح دهد

 شناختی

 
 
 

 

با سخنرانی و نمایش ها کاربرد، روش کار، اساس واکنش و تفسیر آزمایش دقیقه  40به مدت : هاي تدریس روش

 5تا  3هاي مستقل گروه دقیقه در 60دقیقه مدت دانشجویان به سپس . شوداسالید به دانشجویان تدریس می

    .دهندانجام می آزمایشگاه و  کارشناس استاد کالس در حضور نفره 

  .شودوایت برد و ویدئو پروژکتور استفاده میها و لوازم آزمایشگاهی، کیتاز  :وسایل آموزشی

  دقیقه 10 :زمان                                  گیري بندي و نتیجه جمع

.شودگیري میع بندي و نتیجهمجتوسط استاد دقیقه مطالب کالس  10به مدت   

  دقیقه 10 :زمان                                                                        ارزشیابی

.استاد شرکت کنند شفاهی در مباحثه و پرسش و پاسخ تدریس پس ازبایست می دانشجویان  

  هفته 2 :زمان                                  تکلیف ارائه شده

هاي انجام ، آزمایشهفته پس از تشکیل کالس با استفاده از مباحث تدریس شده 2دانشجویان باید حداکثر تا 

  .دنده گزارش کار ارائه توسط استاد و منابع مشخص شده شده



 

  

  

  

  پزشکیدانشکده 

  شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  :عنوان درس

هاي آشنایی با اصول آزمایش :موضوع درس

  هاي تشخیصی آن پیشرفته و کاربرد

  )عملی 2/0+ نظري  8/1( 2 :تعداد واحد 

  ندارد :پیش نیاز

  دقیقه 120 :2مدت زمان جلسه 

   :گروه و رشته مخاطب

  پزشکی عمومی

  1398-99 :سال تحصیلی

  نفر 40: تعداد فراگیران

 :مکان تشکیل کالس

دانشکده  5کالس شماره 

و آزمایشگاه  پزشکی

  ایمنی شناسی

  

  اهداف کلی  

  هاي تشخیصی آن هاي پیشرفته و کاربردآشنایی با اصول آزمایش

  رئوس مطالب

  

 زمان

 

  اهداف رفتاري

  

  حیطه مورد نظر

-هاي پیشرفته و کاربردآشنایی با اصول آزمایش

  هاي تشخیصی آن

120 

 دقیقه

 
 
 

  

هاي با اصول آزمایشدانشجو باید 

هاي تشخیصی کاربرد پیشرفته و

را  هاآنو کاربردهاي  آشنا شود آن

  .دهد شرح

 

 شناختی

 
 
 

 

با سخنرانی و نمایش ها کاربرد، روش کار، اساس واکنش و تفسیر آزمایش دقیقه  40به مدت : هاي تدریس روش

 5تا  3ستقل هاي مگروه دقیقه در 60دقیقه دانشجویان به مدت سپس . شوداسالید به دانشجویان تدریس می

    .دهندهاي پیشرفته  توسط کارشناس و استاد کالس انجام مینفره به صورت دمونستریشن آزمایش

  .شودوایت برد و ویدئو پروژکتور استفاده میها و لوازم آزمایشگاهی، کیتاز  :وسایل آموزشی

  دقیقه 10 :زمان                                   گیري بندي و نتیجه جمع

.شودگیري میدقیقه مطالب کالس توسط استاد جمع بندي و نتیجه 10به مدت   

  دقیقه 10 :زمان                                                                        ارزشیابی

.استاد شرکت کنند شفاهی در مباحثه و پرسش و پاسخ تدریس پس ازبایست می دانشجویان  

  هفته 2 :زمان                                  ائه شدهتکلیف ار

هاي ، آزمایشهفته پس از تشکیل کالس با استفاده از مباحث تدریس شده 2حداکثر تا  بایستمیدانشجویان 

  .دنده گزارش کار ارائه توسط استاد و منابع مشخص شده انجام شده



 

  

  پزشکیدانشکده 

  شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  :عنوان درس

هاي تعیین آشنایی با آزمایش  :موضوع درس

،  ارهاش و  کراسمچ و ABOهاي خونی گروه

   هاي تشخیصی آنهمچنین تفسیر و کاربرد

  )عملی 2/0+ نظري  8/1( 2 :تعداد واحد 

  ندارد :پیش نیاز

  دقیقه120 :3مدت زمان جلسه 

   :گروه و رشته مخاطب

  پزشکی عمومی

  1398-99 :سال تحصیلی

  نفر 40: تعداد فراگیران

 :مکان تشکیل کالس

دانشکده  5کالس شماره 

پزشکی و آزمایشگاه 

  ایمنی شناسی

  

  اهداف کلی  

، ارهاش و  کراسمچ و همچنین تفسیر و ABOهاي خونی هاي تعیین گروهآشنایی با آزمایش :موضوع درس

  هاي تشخیصی آنکاربرد

 زمان  رئوس مطالب

 

  اهداف رفتاري

  

  یطه مورد نظرح

هاي خونی هاي تعیین گروهآشنایی با آزمایش

ABO ارهاش و کراسمچ و همچنین تفسیر و ،

  هاي تشخیصی آنکاربرد

120 

 دقیقه

 
 
 

  

هاي با آزمایشدانشجو باید 

، ABOهاي خونی تعیین گروه

ارهاش و کراسمچ و همچنین 

 هاي تشخیصی آنتفسیر و کاربرد

را  اهآنو کاربردهاي د آشنا شو

  .شرح دهد

 

 شناختی

 
 
 

 

با سخنرانی و نمایش ها کاربرد، روش کار، اساس واکنش و تفسیر آزمایش دقیقه  40به مدت : هاي تدریس روش

 5تا  3هاي مستقل گروه دقیقه در 60دقیقه دانشجویان به مدت سپس . شوداسالید به دانشجویان تدریس می

    .دهندزمایشگاه انجام مینفره در حضور  استاد کالس و  کارشناس آ

  .شودوایت برد و ویدئو پروژکتور استفاده میها و لوازم آزمایشگاهی، کیتاز  :وسایل آموزشی

  دقیقه 10 :زمان                                   گیري بندي و نتیجه جمع

.شودگیري میدقیقه مطالب کالس توسط استاد جمع بندي و نتیجه 10به مدت   

  دقیقه 10 :زمان                                                                        ارزشیابی

.استاد شرکت کنند شفاهی در مباحثه و پرسش و پاسخ تدریس پس ازبایست می دانشجویان  

  هفته 2 :زمان                                   تکلیف ارائه شده

هاي ، آزمایشهفته پس از تشکیل کالس با استفاده از مباحث تدریس شده 2تا  حداکثر بایستمیدانشجویان 

  .دنده گزارش کار ارائه توسط استاد و منابع مشخص شده انجام شده



 
 
 
 
 

  

  

  پزشکیدانشکده 

  شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  :عنوان درس

هاي تعیین آشنایی با آزمایش  :موضوع درس

کراسمچ و   ،  ارهاش وABOهاي خونی گروه

   هاي تشخیصی آنهمچنین تفسیر و کاربرد

  )عملی 2/0+ نظري  8/1( 2 :تعداد واحد 

  ندارد :پیش نیاز

  دقیقه120 :3مدت زمان جلسه 

   :گروه و رشته مخاطب

  پزشکی عمومی

  1398-99 :سال تحصیلی

  نفر 40: تعداد فراگیران

 :مکان تشکیل کالس

دانشکده  5کالس شماره 

ه پزشکی و آزمایشگا

  ایمنی شناسی

  

  اهداف کلی  

همچنین غیر مستقیم، اسکرین سل و پانل سل و   کومبز مستقیم، کومبزهاي آشنایی با آزمایش :موضوع درس

  هاهاي تشخیصی آنتفسیر و کاربرد

  رئوس مطالب

  

 زمان

 

  اهداف رفتاري

  

  حیطه مورد نظر

  کومبز مستقیم، کومبزهاي آشنایی با آزمایش

همچنین اسکرین سل و پانل سل و غیر مستقیم، 

  هاهاي تشخیصی آنتفسیر و کاربرد

120 

 دقیقه

 
 

  

هاي آزمایشبا دانشجو باید 

غیر   کومبز مستقیم، کومبز

مستقیم، اسکرین سل و پانل 

- همچنین تفسیر و کاربردسل و 

و  دآشنا شو هاهاي تشخیصی آن

 .دهد شرحرا  هاآنکاربردهاي 

 شناختی

 
 

با سخنرانی و نمایش ها کاربرد، روش کار، اساس واکنش و تفسیر آزمایش دقیقه  40به مدت : هاي تدریس روش

 5تا  3هاي مستقل گروه دقیقه در 60دقیقه دانشجویان به مدت سپس . شوداسالید به دانشجویان تدریس می

    .دهندنفره در حضور  استاد کالس و  کارشناس آزمایشگاه انجام می

  .شودوایت برد و ویدئو پروژکتور استفاده میها و لوازم آزمایشگاهی، کیتاز  :وسایل آموزشی

  دقیقه 10 :زمان                                   گیري بندي و نتیجه جمع

.شودگیري میدقیقه مطالب کالس توسط استاد جمع بندي و نتیجه 10به مدت   

  دقیقه 10 :زمان                                                                        ارزشیابی

.استاد شرکت کنند شفاهی در مباحثه و پرسش و پاسخ تدریس پس ازبایست می دانشجویان  

  هفته 2 :زمان                                   تکلیف ارائه شده

هاي انجام ، آزمایشاحث تدریس شدههفته پس از تشکیل کالس با استفاده از مب 2دانشجویان باید حداکثر تا 

  .دنده گزارش کار ارائه توسط استاد و منابع مشخص شده شده


