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بخش ب:

1

1

مقدمه
اصول
ایمنی

دانشجو بتواند:

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

2

2

حفاظت

ردیف

جلسه

هدف
کلی
جلسه

اهداف ویژه رفتاري(بر اساس سه حيطه اهداف
آموزشی :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش هاي یاددهی

1کليات اصول ایمنی و حفاظت درآزمایشگاه را بيان کند
2وظایف کميته ایمنی درآزمایشگاه را ذکر کند 3-راهنماي ایمنی در
آزمایشگاه را
شرح دهد
4انواع خطرات و حوادث درآزمایشگاه را بيان کند
 5وظایف افسر ایمنی در آزمایشگاهرا شرح دهد

فردي

دانشجو بتواند:
1معيارهاي اصول ایمنی کار با هود هايآزمایشگاهی را ذکر نماید

رفتار ورودي

وسایل
آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

ارزشيابی

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

شيوه ارزشيابی
متد

منابع تدریس

درصد

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
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 2تفاوت انواع هود هايآزمایشگاهی را از منطر ایمنی و
حفاطت بيان کند
 3کاربرد تجهيزات ایمنیاضطراري در آزمایشگاه را توضيح
دهد

.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

4-نحوه کار با چشم شوي و دوش

 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )
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 Elsevier ,20162آشنایی باایمنی و خطرات آزمایشگاهی-
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اضطراري را بداند
3

3

4

4

5

5

حفاظت

انواع دستکش ها

فردي

انواع ماسک ها
انواع روپوشش ها

ایمنی

دانشجو بتواند:

زیستی

1انواع سطح ایمنی زیستی را بيانکند
2دستورالعمل هاي کاربردي انواعسطح ایمنی زیستی ذکر کند
3-انواع گروههاي خطر در

آزمایشگاه را نام ببرد

خطرات

دانشجو بتواند:

بيولوژ

1-عوامل خطر زیستی را بيان کند

ک

2-راههاي انتقال عوامل عفونی را

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
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در آزمایشگاه ذکر کند
3راههاي مواجهه با عوامل خطرزیستی در آزمایشگاه را توضيح دهد
4انواع پاتوژنهاي منتقله از طریقخون و یا قطرات تنفسی را بداند و
احتياطات اصلی حفاظتی در برابر
آن را بکار گيرد
 5انواع برچسب هاي خطر راشناخته و تفاوت آنها را بيان کند
6

6

سطوح
ایمنی در
ازمایشگا
ه

7

7

سطوح
ایمنی در
ازمایشگا
ه

ازمایشگاه هاي سطح 3

8

8

حفاظت
فردی

دانشجو بتواند:

 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

تقسيم بندي ازمایشگاه ها بر اساس سطوح

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

ازمایشگاه هاي سطح 2

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد

ایمنی
بررسی ازمایشگاه ها با سطح ایمنی 1

1-انواع تجهيزات حفاطت شخصی

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)

روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
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در آزمایشگاه را نام ببرد
 2با کاربرد انواع روپوش؛دستکش ،ماسک ،حفاظ چشم و
صورت آشنا شود
3نحوه استفاده صحيح انواعروپوش؛ دستکش ،ماسک ،حفاظ چشم و
صورت را ذکرکند
4نحوه نگهداري و رعایتدستورالعمل هاي بهداشتی انواع روپوش؛

 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )
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دستکش ،ماسک ،حفاظ
چشم و صورت بيان کند

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
(هرقانونی مایلید بنویسید مانند):
 -1هر يكشنبه منتظر محتوای جديد در سامانه نويد باشید.
 -2در گفتگوها شرکت کنید.
 -3تكالیف را در مهلت تعیین شده پاسخ دهید.
 -4اجازه داريد سواالت خود را در پیام يا گفتگو بپرسید.
موفق باشید

