بسمه تعالي

طرح درس) آموزش آنالین و مجازی)
بخش الف:
نام و نام خانوادگي مدرس :علیرضا مرادآبادی
گروه آموزشي:

آخرين مدرك تحصیلي :کارشناسي ارشد

نام دانشكده :علوم پزشكي خمین

عنوان واحد درسي به طور کامل :اصول کنترل کیفیت در ازمايشگاه

رشته تحصیلي :خون شناسي ازمايشگاهي و بانک خون مرتبه علمي :مربي

رشته تحصیلي فراگیران :علوم ازمايشگاهي
تعداد واحد 1 :واحد

مقطع :کارشناسي

تعداد جلسه:

8

محل تدريس:

سامانه نويد عنوان درس پیش نیاز:خونشناسي 2

بخش ب:

1

1

مقدمه

آشنایی با مفهوم کيفيت  ،اهداي کنترل کيفی

 .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

2

2

سيستم

آشنایی با پیشگامان عرصه کنترل کیفی

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

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس

ردیف

جلسه

هدف
کلی
جلسه

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

روش هاي یاددهی

 ،ضروریات دوازده گانه سيستم مدیریت
کيفيت

هاي
کنترل
کيفی
در دنيا

و موسسات استاندارد ملی و بین
المللی

رفتار ورودي

وسایل
آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

 .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
 .3نرم افزار
کامتازیا

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد

ارزشيابی

شيوه ارزشيابی
متد

منابع تدریس

درصد
کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران
اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران

3

3

4

4

5

5

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

 -آموزش همزمان

 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .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 )

کنترل

اصول کنترل کيفی در رابطه به نمونه گيري و

کيفی

معيار هاي پذیرش یا رد نمونه هاي ارسالی

 .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 اصطالحات دقت و صحت ،

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)

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

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

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

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد

انواع
متغير
ها و
تاثير در

متغیر های پیش از آزمایش  ،حین
آزمایش و پس از آزمایش  ،تعیین
مراجع خطا و پیشگیری و کنترل آن ها

ازمایش

در
نمونه
گيري

اشنایی
با
واژگان

حساسیت و ویژگی ،روش مرجع ،

کنترل

دامنه مرجع ،خطاهای تصادفی و

کيفی

رندوم و سایر اصطالحات کنترل کیفی

در

اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران
اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران
اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران

 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .5حل
مسئله

 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

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

ازمایشگا

کنترل کیفی بخش هماتولوژی

 .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 )

کنترل کیفی بخش میکروب شناسی و

 .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 )

کنترل کیفی تجهیزات و دستگاه ها

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)

 .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

ه

6

6

7

7

8

8

هماتول
وژي

منترل
کيفی
بيوشيم

بیوشیمی

يو
ميکروب
شناسی

تجهيزا
ت

روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

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

اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران
اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران
اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران
اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله
انواع

9

9

10

10

 .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

11

11

 .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

داخلی و
خارجی
کنترل
کيفی

آشنایی با مفاهیم ارزیابی داخلی
کیفیت  ، IQCو ارزیابی خارجی
کیفیت EQA

 .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

(چهارگزینه
اي )
آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

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

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 )

 .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
 .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 )

کنترل کيفی مواد و
تجهيزات آزمایشگاهی
تاليف دکتر مهبد
هماتولوژي سلولی و
ملکولی تاليف دکتر نادر
وظيفه شيران
اصول کنترل کيفی در آزمایشگاه
بالينی وستگارد ترجمه دکتر فالحی

 .6حل مسئله
12

12

 .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

13

13

 .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

14

14

 .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

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

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 )

 .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
 .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 )

15

15

 .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

16

16

 .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

17

17

 .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

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

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 )

 .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
 .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 )

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

