
 

 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 پیرنژاددکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 5 :شماره جلسه( 5

 سیستم ادراری و تناسلی  بیماریهایبا  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 سیستم ادراری و تناسلی بیماریهایو عملکرد ساختمان کلیات آشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 .کندمی  انیرا بسیستم ادراری و تناسلی  یآناتومکلیات  -

 .دهدمی  حیرا توضفیزیولوژی سیستم ادراری و تناسلی  -

 .کندمی  انیرا بکلیه  نارسائی حاد یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب کلیه نارسائی مزمن یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب سنگهای کلیوی و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیالئم بالع ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب سنگهای مثانه و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

  

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می سیستم ادراری و تناسلی  فیزیولوژی و آناتومیورد میزان اطالعات در م. 1

 .گردد

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

رس جدید و معرفی د( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 رکامپیوت -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 نایدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

فعال در شركت  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

مرور بیماریهای 

فونی سیستم ادراری ع

روش های  و تناسلی و

درمانی  تشخیصی و

مربوط به آنها از 

رفرانس مربوطه 

 برای جلسۀ بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 پیرنژاددکتر  :مدرس( 8  22:داد دانشجوتع( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 12 :شماره جلسه( 5

 عفونی سیستم ادراری و تناسلی  بیماریهایبا  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 عفونی سیستم ادراری و تناسلی بیماریهایکلیات آشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :مراجعه به کتاب دانشجو بدون

پیلونفریت حاد و مزمن از  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا ب  Urinary Tract Infection (UTI)دستۀ

 و کلیات درمان سیستیت و اورتریت از دستۀ یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

Urinary Tract Infection (UTI)   کندمی  انیرا بتحتانی. 

 .کندمی  انیرا باپیدیدیمیت  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا بارکیت  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا بپروستاتیت  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یتولوژپا ،یولوژیاتکلیات  -

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

وئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می از طریق پرسش و پاسخ و انجام ک سیستم ادراری و تناسلی فیزیولوژی و آناتومیدر مورد میزان اطالعات . 1

 .گردد

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

آنها در رشتۀ کاربرد 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 سكال

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

در كوئیزها شركت  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

طالب پاسخ،  ارائه م

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

 یسرطانهامرور 

و  یادرار ستمیس

روش های  ی وتناسل

درمانی  تشخیصی و

مربوط به آنها از 

رفرانس مربوطه 

 عدیبرای جلسۀ ب

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 روزانهطرح درس 

 
  

بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 پیرنژاددکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 11 :شماره جلسه( 5

 با سرطانهای سیستم ادراری و تناسلی  آشنایی:س جلسه مذکورعنوان در( 11

 کلیات سرطانهای سیستم ادراری و تناسلیآشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 .کند می انیرا بسرطانهای کلیه  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا بسرطانهای مثانه  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا بسرطانهای پروستات  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا بکلیات نفرکتومی  -

 .کندمی  انیرا بثانه کلیات برداشتن م -

 .کندمی  انیرا بکلیات برداشتن بیضه  -

 

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

ر ورودی اطمینان حاصل می از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتاسیستم ادراری تناسلی  فیزیولوژی و آناتومیدر مورد میزان اطالعات . 1

 .گردد

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 رسیدن سئوالپ

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

ب دادن به و جوا

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

الهای ملموس همراه با مث

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

 یجراح  اتیکلمرور 

و  یادرار ستمیس یها

ی از رفرانس تناسل

مربوطه برای جلسۀ 

 بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 ه بیشتربرای مطالع

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :اد واحدتعد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 پیرنژاددکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12  12:شماره جلسه( 5

 تناسلی با جراحی های سیستم ادراری و  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 کلیات  جراحی های سیستم ادراری و تناسلیآشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 .کندمی  انیرا بکلیات جراحی پروستات  -

 .کندمی  انیب کلیات اتیولوژی و عالیم بالینی رکتوسل و جراحی آنرا -

 .کندمی  انیب ستوسل و جراحی آنراکلیات اتیولوژی و عالیم بالینی سی -

 .کندمی  انیب کلیات اتیولوژی و عالیم بالینی هیدروسل و جراحی آنرا -

 .کندمی  انیب کلیات اتیولوژی و عالیم بالینی واریکوسل و جراحی آنرا -

 

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می سیستم ادراری تناسلی  فیزیولوژی و آناتومیر مورد میزان اطالعات د. 1

 .گردد

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

درس جدید و معرفی ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 ترکامپیو -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

فعال در  شركت -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

 اتیکلمرور 

و   یسرطان یبیماریها

 خون یسرطانها ژهیبو

روش های  و

درمانی  تشخیصی و

مربوط به آنها از 

رفرانس مربوطه 

 برای جلسۀ بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

 معرفی یک   -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

 
  

بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 پیرنژاددکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 مدو :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 13 :شماره جلسه( 5

 سرطانی  و بویژه سرطانهای خون بیماریهایبا  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 سرطانی  و بویژه سرطانهای خون بیماریهایکلیات آشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 . تفاوت سلولهای سرطانی و غیر سرطانی را بیان می کند -

 . عوامل مؤثر بر پیدایش سرطانها را توضیح می دهد -

 . انکوژنهای مهم و شایع را نام می برد -

 .کندمی  انیرا بکلیات سیستم خونی  -

 .دهدمی  حیرا توض سیستم خونی عملکرد -

 

    

 :ه یادگیریحیط( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

 .از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می گرددقبلی در مورد میزان اطالعات . 1

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 جودانش
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

ب پاسخ،  ارائه مطال

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یجراو ا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ی اسالید ارائۀ تعداد

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

 اتیکلمرور 

 و  کیآنم یبیماریها

روش های تشخیصی 

درمانی مربوط به  و

آنها از رفرانس 

مربوطه برای جلسۀ 

 بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

 بیماریها کمک کننده

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 پیرنژاددکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  ستهکارشناسي پیو :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 14 :شماره جلسه( 5

 آنمیک بیماریهایبا  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 آنمیک   بیماریهایکلیات آشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :تابدانشجو بدون مراجعه به ک

 .کندمی  انیرا بکلیات سیستم خونی  -

 .دهدمی  حیرا توض سیستم خونی عملکرد -

 .کندمی  انیرا بآنمی های مادرزادی  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا باکتسابی آنمی های  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 

 

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

 .از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می گرددقبلی در مورد میزان اطالعات . 1

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

  



 ریسمراحل تد
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 الپرسیدن سئو

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 نتاسالیدهای پاور پوی -

 

55 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

 یبیماریهامرور 

 یهایماریب یاونکولوژ

روش های  ی وخون

درمانی  تشخیصی و

مربوط به آنها از 

رفرانس مربوطه 

 برای جلسۀ بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

فی وب سایت معر -

هایی که در یادگیری 

بیماریها کمک کننده 

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 

 طرح درس روزانه

 
بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
ناسی بیماری ش :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 پیرنژاددکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :مقطع( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 15 :شماره جلسه( 5

 اونکولوژی خونی  بیماریهایبا  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 اونکولوژی خونی یماریهایبکلیات آشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری( 13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

 .کندمی  انیرا بلوسمی ها  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کندمی  انیرا بلنفوم ها  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 

 

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :رفتارهای ورودی( 15

 .از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می گرددقبلی در مورد میزان اطالعات . 1

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  

 

 



 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 ایجاد انگیزه

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

سخ،  ارائه مطالب پا

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ینیارزشیابی تکو( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییتعبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

ف برای تعیین تکلی( 5

 جلسه بعد

 

 

 

معرفی رئوس 

 مطالب جلسۀ بعد

 یبیماریهامرور 

 ودهنده   یزیخونر

روش های تشخیصی 

درمانی مربوط به  و

آنها از رفرانس 

مربوطه برای جلسۀ 

 بعدی

 5  سخنراني

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

معرفی  -

reference 

معرفی وب سایت  -

هایی که در یادگیری 

یماریها کمک کننده ب

 باشد

معرفی یک    -

 اطلس بیماری

 سخنراني 
 اسالیدهای پاور پوینت -

 دسترسی به اینترنت -

 اطلس بیماریها -
5 

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 طرح درس روزانه

بیماری شناسی  :نام درس( 1

 2اختصاصی 
بیماری شناسی  :پیش نیاز( 3 2 :تعداد واحد( 2

 1اختصاصی 
 HIT :رشته( 4

 پیرنژاددکتر  :مدرس( 8  22:تعداد دانشجو( 7 56-55 دوم :نیمسال( 6  کارشناسي پیوسته :قطعم( 5

 دقیقه 125: مدت تدریس ( 12 16 :شماره جلسه( 5

 خونریزی دهنده   بیماریهایبا  آشنایی:عنوان درس جلسه مذکور( 11

 خونریزی دهنده  خونی بیماریهایکلیات آشنایی با  :هدف کلی( 12

 :اهداف رفتاری (13

 

 :دانشجو بدون مراجعه به کتاب

می  انیرا باختالالت خونریزی دهنده  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

 .کند

 .کندمی  انیرا بترومبوسیتمی  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  - -

 .کندمی  انیرا بترومبوسیتوپنی  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیات کلیات -

 .کندمی  انیرا بهموفیلی  و کلیات درمان یشگاهیو آزما ینیعالئم بال ،یپاتولوژ ،یولوژیاتکلیات  -

    

 :حیطه یادگیری( 14

 

 (knowledge)دانش  -

  فهمیدن -

(comprehension ) 

 :ارهای ورودیرفت( 15

 .از طریق پرسش و پاسخ و انجام کوئیز نسبت به رفتار ورودی اطمینان حاصل می گرددقبلی در مورد میزان اطالعات . 1

 

 :سواالت سنجش آغازین( 16

  



 
 

 مراحل تدریس
فعالیت های 

 استاد

فعالیت های 

 دانشجو
 زمان وسایل کمک آموزشی روش تدریس

معرفی درس جدید و ( 1

 انگیزهایجاد 

 

 

 

معرفی رئوس  -

مطالب تدریسی این 

 جلسه

ذکر نمونه هایی از  -

کاربرد آنها در رشتۀ 

HIT  برای جلب

 نظر دانشجویان

حضور به موقع در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهایی در 

 HITرابطه با 

 

 کامپیوتر -

 ور پوینتاسالیدهای پا -

 

 دقیقه 5

 تدریس درس جدید( 2

 

 

 

 ارائۀ مطالب -

شركت فعال در  -

 كالس

گوش دادن و  -

 پرسیدن سئوال

 

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ،

 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

06 

 ارزشیابی تکوینی( 3

 

 

 

زمون آ یو اجرا هیته

 نیدر ح ینیتکو یها

 انیدر پاو یا جلسه 

 نییعتبرای  هر جلسه

در  انیکه دانشجواین

به  یهر واحد درس

از تسلط  یچه حد

 اند دهیرس

شركت در كوئیزها  -

و جواب دادن به 

 سواالت
 پرسش و پاسخ،

 کامپیوتر

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

جمع بندی و نتیجه ( 4

 گیری

 

 

 

ارائۀ تعدادی اسالید 

برای جمع بندی 

 مطالب تدریس شده

شركت فعال در  -

 كالس

وش دادن و گ -

 پرسیدن سئوال

 شركت در كوئیزها -

 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ،  ارائه مطالب 

همراه با مثالهای ملموس 

بالینی مرتبط با رشتۀ  

HIT 

 

 کامپیوتر -

 اسالیدهای پاور پوینت -

 

55 

تعیین تکلیف برای ( 5

 جلسه بعد

 

 

 

ارائۀ نمونه ای از 

سواالت امتحانی و 

راهنمائی در رابطه 

ش مطالعه با رو

 برای امتحان

 5  سخنراني 

معرفی منابع و ماخذ ( 6

 برای مطالعه بیشتر

 

 

 

    5 

 


