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ردیف

بخش ب:

1

2

هدف کلی جلسه

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

فصل اول كتاب

شناختي

هنري

دانشجو قادر باشد:

General
concepts and
administrativ
e issues

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

فصل سوم

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:
از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.

Pre-analysis

روش هاي یاددهی

رفتار ورودي
ارزشيابی

وسایل
آموزشی

شيوه ارزشيابی

فعاليت هاي یادگيري
متد

منابع تدریس

درصد

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)
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 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)
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* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

فصل هشتم

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:

Interpreting
Laboratory
Results

4

فصل هشتم

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:

Interpreting
Laboratory
Results

5

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

فصل هشتم

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:

Interpreting
Laboratory
Results
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از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

فصل هشتم

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:
از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.

صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم50
درصد (تستی و تشریحی)

Henry-sClinicalDiagnosis-andManagementby-LaboratoryMethods-23e

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)

Henry-sClinicalDiagnosis-andManagementby-LaboratoryMethods-23e

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)
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 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم

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

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)

Henry-sClinicalDiagnosis-andManagement-

Interpreting
Laboratory
Results
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* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*امتحان پایان
ترم

.4فایل ورد
متن انگليسی

صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .3امتحان پایان ترم50
درصد (تستی و تشریحی)

by-LaboratoryMethods-23e

فصل شانزدهم

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:

Carbohydrat
es

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)
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فصل هفدهم

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:

Lipids And
Dyslipoprotei
nemia

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)
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فصل بيست و

شناختي

چهارم كتاب

دانشجو قادر باشد:

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)
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 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)

*تكليف کالسی
براي هر جلسه

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس

 .1انجام تكاليف 20درصد

Henry-sClinicalDiagnosis-and-

Evaluation
of Endocrine
Function

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

فصل سي ام

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:

هنري
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از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم
 50درصد (تستی و
تشریحی)

Managementby-LaboratoryMethods-23e

فصل سي ام

شناختي

كتاب هنري

دانشجو قادر باشد:

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم
 50درصد (تستی و
تشریحی)
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 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم
 50درصد (تستی و
تشریحی)
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 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم
 50درصد (تستی و
تشریحی)
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فصل سي و

شناختي

دوم كتاب

دانشجو قادر باشد:

هنري
Erythrocytic
Disorders
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از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

فصل سي و

شناختي

سوم كتاب

دانشجو قادر باشد:

هنري
Leukocytic
Disorders

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.
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فصل چهل

شناختي

سوم كتاب

دانشجو قادر باشد:

هنري
Overview of
the immune
system
And
immunologic
disorders
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از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.

فصل شصت و

شناختي

هفتم كتاب

دانشجو قادر باشد:

هنري
Polymerase
chain
reaction
And other
nucleic acid
Amplificatio
n technology

از منابع درسی تعيين شده از کتاب کلينيكال
هنري:
* بتواند به صورت صحيح روخوانی کند.
* بتواند به صورت درست و کامل متن انتخاب
شده را ترجمه کند.
* متن ترجمه شده را بفهمد و توضيح دهد.
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کالس حضوري

رفع اشكال
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امتحان

-

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در قسمت
گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .4رفع مشكل در جلسات
حضوري

*تكليف کالسی
براي هر جلسه
*امتحانات ميان
ترم
*امتحان پایان
ترم

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
.4فایل ورد
متن انگليسی

*اظهار نظر و سوال
در مورد مطالب
تدریس
شده و پاسخ به
سواالت مطرح شده به
صورت تكليف هفتگی
هر جلسه
*مطالعه و آشنایی با
مباحث جلسات آینده

 .1انجام تكاليف 20درصد
 .2آزمون کتبی ميان ترم
 30درصد (دو امتحان
تستی و تشریحی)
 .3امتحان پایان ترم 50
درصد (تستی و تشریحی)
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قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
*هر يكشنبه منتظر محتواي جديد در سامانه نويد باشيد.
*در گفتگوها شركت كنيد.
*تكاليف را در مهلت تعيين شده پاسخ دهيد.
* سواالت خود را در پيام يا گفتگو بپرسيد.

موفق باشيد

