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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 یو رشته مقطع  علوم آزمايشگاهي گروه آموزشي:   پیراپزشکيدانشکده:

 69-69نیمسال اول پیوسته  علوم آزمايشگاهي تحصیلي:

 نداردیاز: یش نپ  نظرینوع واحد:   واحد1تعداد واحد:   اصول فني تجهیزات آزمايشگاهي نام درس:

 C2کالس مکان برگزاری:                   ------ 12-11-:ساعت سه شنبه       -:زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   مهندس عظیميمسئول درس:   نفر28 تعداد دانشجويان:

  :رسشرح د

 داری از دستگاه، کالیبراسیون، شماتیک دستگاههای در اين درس دانشجو با اصول فني، طرز کار دستگاه، مراقبت ونگه

،اتوکالو،بن متر،سمپلر،پیپیتور،اسپکتروفوتومتر،فلیم فوتومتر،گاماکانتر،سل کانتر،اتوآنااليزرPHمیکروسکوپ،سانتريفیوژ،

 آشنا شده و قادر خواهد بود از آموخته های خود در آزمايشگاه استفاده نمايد. ماری،انکوباتور

 
   :يهدف کل

متر،سمپلر،پیپیتور،اسـپکتروفوتومتر،فلیم  PHآشنايي کاربردی دانشجويان بـا دسـتگاههای میکروسکوپ،سـانتريفیوژ،   

 فوتومتر،گاماکانتر،سل کانتر،اتوآنااليزر در آزمايشگاه

 

 اهداف رفتاری جلسه اول و دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

بیان نمایدد .هددد    و نام ببردرا زکنتراست ،دارک فیلد،اینورت ،الکترونی ، جراحی دوچشمی پالریزه، فاکلیة میکروسکوپهای .. -

 شناختی(

قسمتهای مختلف میکروسکوپهای دوچشمی، پالریزه،فازکنتراست،دارک فیلد،اینورت،الکترونی را با یکدیگر مقایسه کند.هدد   -

 شناختی(

ی دوچشدمی ، پالریدزه، فازکنتراسدت ،دارک فیلدد،     وپهامراحل مختلف عملکرد و اصول نگهدداری و کالیبراسدیون میکروسدک   . -

 شناختی(دد  هنمایدمقایسه کرده و طبقه بندی را اینورت ،الکترونی 

را الکترونی ی دوچشمی ، پالریزه ،فازکنتراست ،دارک فیلدد،اینورت، نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای میکروسکوپها . -

 (نگرشی دد ه توضیح ددد

تجزیه و تحلیل را شناسایی و دوچشمی ، پالریزه ، فازکنتراست ، دارک فیلد،اینورت ،الکترونی میکروسکوپهای  تفاوت عملکرد -

 کند. هدد  شناختی(

شناسدایی و بیدان نماید.هحی ده    و تفداوت آنهدا را  نمایدد قسمتهای مختلف میکروسکوپ و اجزای آن را از روی شکل مشدخ    -

 شناختی(

را بدر اسداس ندو  و مددل متمدایز کدرده و       ،فازکنتراست ،دارک فیلدد، ایندورت ،الکتروندی    میکروسکوپهای دوچشمی ،پالریزه  -

 هحی ه شناختی(تشخی  ددد. 
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 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 2و1جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شددرع عملکددرد و کدداربرد  ساعت 2

اندددددددوا  مختلدددددددف  

میکروسدددکوپ شدددامل:  

وپهای کیکروسدددددددددددم

 -جراحددی -آزمایشددگادی

 -فازکنتراسدددددددددددددت

دارک  -پالریزاسددددددیون

 -الکترونی -اینورت -فیلد

 فلورسنت

و نگهداری وکالیبراسیون 

 وتفاوت عملکرد آنها

شددرع قسددمتهای  

فنددددددی دددددددر  

میکروسددکوپ بدده  

 -تفکیک

شرع نگهداری ددر  

یددددک از انددددوا   

میکروسددکوپها بدده  

 تفکیک 

شرع کالیبراسدیون  

و تعمیددرات جز ددی 

حدددد کددداربری  در

میکروسددکوپها بدده  

 تفکیک

از طریق م الد   

آمدداده شددده بدده  

 Powerصورت 

Point 

در مددددورد دسدددددتگاه   Pretestانجددددام  

میکروسددددددددددکوپ ،سددددددددددانتریفیو ، 

متر،اسپکتروفوتومتر،فلیم PHسمپلر،پیپیتور،

قبدل   فوتومتر،گاماکانتر،سل کانتر،اتوآنداییزر 

 از شرو  تدریس  

 

 نمرة نهایی و حضور در کالس

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه سوم و چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دد  ه  نماید.تعریف را سانتریفیو   .. -

 سانتریفیو  را براساس سرغت چرخش روتور طبقه بندی نماید.هدد  شناختی( -

 شناختی(دد  هایسه کنند.طبقه بندی و مقرا مراحل مختلف عملکرد و اصول نگهداری و کالیبراسیون سانتریفیو . -

 نماید و لیست کندهدد  شناختی(بررسی نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای سانتریفیو دارا  . -

 تفاوت عملکرد قسمتهای مختلف سانتریفیو را شناسایی و تجزیه و تحلیل کند. هدد  شناختی( -

را قسدمتهای مختلدف دسدتگاه     دسی دقیدق قدرار ددد   قسمتهای مختلف یک دستگاه سانتریفیو  را از روی شکل آن مورد برر -

 تفسیر نماید.هدد  شناختی(

 مشکالت گزارش شده دنگام کار با سانتریفیو  را لیست نماید.هحی ه شناختی( -

 مالحظات خرید یک دستگاه سانتریفیو  را براساس نو  کار در آزمایشگاه بیان نماید.هحی ه شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4و3جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تقسدددددیم بنددددددی اندددددوا    ساعت2

سانتریفیو دا براسداس سدرعت   

طبقده بنددی و   -چرخش روتور

تقسدددددیم بنددددددی اندددددوا   

سدددانتریفیو دا بدددر اسدددا س   

اجددزام مختلددف یددک -عملکددرد

روش -دسددددتگاه سددددانتریفیو 

 -استفاده از دستگاه سانتریفیو 

 -مندددددی  و کالیبراسدددددیونای

مشددکالت  -مالحظددات خریددد 

 گزارش شده 

انددددددوا  مختلددددددف 

اجدددزام  -سدددانتریفیو 

 -مختلدددف دسددددتگاه 

  -ایمنی و کالیبراسیون

انددددددوا  مختلددددددف 

طبقدده  –سددانتریفیو  

بندددددددی انددددددوا    

 -سدددددددددانتریفیو دا

مشدددکالت گددددزارش  

-شدرع کدارکرد   -شده

مالحظددددات خریددددد 

 دستگاه سانتریفیو 

م الددد  جمددد  آوری 

ورت شدددده بددده صددد  
Power Point 

حضددور  -نمددرة نهددایی

 دانشجو در کالس

 

 داف رفتاری جلسه پنجم اه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دد  ه  نماید.تعریف را سمپلر و پیپیتور  -

 شناختی(دد  هطبقه بندی و بررسی کنند.را مراحل مختلف عملکرد و اصول نگهداری و کالیبراسیون سمپلر. -

با توجه به کار مداوم با اید  ابدزار در آزمایشدگاه     نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای سمپلردا و پیپیتورداوص در خص -

 (نگرشی دد ه .نماید قضاوت

 تفاوت عملکرد قسمتهای مختلف سمپلررا شناسایی و تجزیه و تحلیل کند. هدد  شناختی( -

 .هدد  شناختی(دوی شکل به دقت تشخی  ددقسمتها  و اجزای مختلف سمپلر و پیپیتور را از ر -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شدددرع عملکدددرد قسدددمتهای   ساعت 1

مختلف سمپلر و کنترل کیفیت 

ونکددات مهددم در نحددوة کددار بددا 

سمپلر و نحوة نگهداری سدمپلر  

 نی آنو کالیبراسیون و ایم

 انوا  پیپیتوردا و نحوة عملکرد  

شرع عملکرد سمپلر و 

کنتددددرل  -پیپیتددددور

نحدوة   -کیفیت سمپلر

 -نگهدددداری سدددمپلر 

  -کالیبراسیون سمپلر

 شرع عملکرد پیپیتور

م الددد  جمددد  آوری 

شدددده بددده صدددورت   
Power Point 

نمددرة نهددایی و حضددور 

 دانشجو در کالس
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 :ششم اهداف رفتاری جلسه

فراگیر انتظار می رود:از  رسدر پایان د  

- Ph شناختی(دد  ه .تعریف نمایدرامتر 

 (نگرشی دد ه.دو طبقه بندی نمایلیست کرده متررا  Phو نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای مترPHعملکرد  -

 متررا شناسایی و تجزیه و تحلیل کند. هدد  شناختی(Phتفاوت عملکرد قسمتهای مختلف  -

و اجزای مختلف آن را بادم مقایسه نموده و تشدخی    دمتر را مورد بررسی قرار ددPHختلف یک از روی شکل، قسمتهای م -

 . ه دد  شناختی(ددد

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

متر و Phشرع عملکرد دستگاه  ساعت1

انددوا  الکتروددددای آن و روش  

و نحدددوة  PHانددددازه گیدددری 

اسددددددتفاده از دسددددددتگاه و  

کالیبراسیون الکترود و مراقبدت  

 و نگهداری از دستگاه

 -مترPhشرع دستگاه 

نحدوة   -انوا  الکتروددا

-اسددتفاده از دسددتگاه 

 -کالیبراسیون الکتدرود 

مراقبددت ونگهددداری از 

Phمتر 

م الددد  جمددد  آوری 

شدددده بددده صدددورت   
Power Point 

نمددرة نهددایی و حضددور 

 جو در کالسدانش

 

 

 :هفتم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دد  ه  نماید.تعریف را قسمتهای مختلف دستگاه اسپکتروفوتومتر -

ددد   ه دو مورد بررسی قرار ددنموده طبقه بندی را مراحل مختلف عملکرد و اصول نگهداری و کالیبراسیون اسپکتروفوتومتر. -

 (شناختی

 ددد  ه.دمورد نقد و بررسی قرار ددد و نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای اسپکتروفوتومتررا اسپکتروفوتومترعملکرد  . -

 (نگرشی

تفاوت عملکرد قسمتهای مختلف اسپکتروفوتومتر را  از طریق شکل وبلوک دیاگرام شناسایی و تجزیه و تحلیدل کندد. هددد      -

 شناختی(

 .هدد  شناختی(دو تشخی  ددنموده داخلی دستگاه اسپکتروفوتومتر را با دم مقایسه  قسمتهای مختلف و اجزای -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدادیر اندددازه گیدری شددده در    ساعت2

دسدددتگاه اسدددپکتروفوتومتر و  

اجزای مختلف دستگاه و شدرع  

قسدددمتها و اجدددزای مختلدددف 

دسدددتگاه و اندددوا  مختلدددف   

دستگادهای اسدپکتروفوتومتر و  

مقایسة آنها و مالحظدات فندی   

واقتصددادی دسددتگاه و کنتددرل  

کیفیت و کالیبراسیون دسدتگاه  

 و مالحظات نص  دستگاه

شدددددرع اجددددددزام و  

 –قسددمتهای مختلددف 

مالحظدددددات فندددددی 

انوا  مختلف  -دستگاه

اسددددددپکتروفوتومتر و 

مقایسددددة عملکددددرد  

 -قسددمتهای مختلددف 

 –کنتدددرل کیفیدددت  

مالحظددددات نصدددد   

 دستگاه در آزمایشگاه

م الددد  جمددد  آوری 

شدددده بددده صدددورت   
Power Point 

نمددرة نهددایی و حضددور 

 دانشجو در کالس

 

 :هشتم اهداف رفتاری جلسه

رود:از فراگیر انتظار می  رسدر پایان د  

 شناختی(دد  ه  نماید.تعریف را کلیة قسمتهای مختلف دستگاه فلیم فوتومتر .. -

 شناختی(دد  را فهرست کند. همراحل مختلف عملکرد کلی و اصول کلی نگهداری و کالیبراسیون فلیم فوتومتر. -

دد  هه و مورد بررسی قرار ددند.مقایسه کردعملکرد دستگادها و نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای فلیم فوتومتررا  . -

 شناختی(

تجزیده و تحلیدل    تفاوت عملکرد قسمتهای مختلف شرع داده شده فلیم فوتومتررا  از طریق شکل وبلوک دیاگرام شناسدایی و  -

 کند. هدد  شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اسددداس کدددار دسدددتگاه فلدددیم  ساعت2

فوتومتر و ساختمان دسدتگاه و  

اجزای مختلف دسدتگاه و روش  

انددددازه گیدددری در دسدددتگاه و 

خ اددددای دسدددتگاه و ایدددراد  

کدداربری و طریقددة رفدد  عیدد   

دستگاه و نگهداری و تنظیمات 

 دستگاه و مزایاو معای  دستگاه

اجزای مختلف و شرع 

روش انددددازه  -آنهدددا

 -گیری در دستگاه

طریقددة رفدد   -خ ادددا

 -عی  دستگاه

 -نگهداری و تنظیمات

 -مزایددددای دسددددتگاه

 معای  دستگاه

م ال  گردآوری شده 

 Powerبدده صددورت 

Point 

نمددرة نهددایی و حضددور 

 دانشجو در کالس
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 :نهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دد  ه  نماید.ریف تعرا کلیة قسمتهای مختلف دستگاه فلیم گاماکانتر -

 شناختی(دد  . هطبقه بندی و بررسی کنند.رامراحل مختلف عملکرد کلی و اصول کلی نگهداری و کالیبراسیون گاماکانتر. -

 شناختی(دد  هتجزیه و تحلیل نمایند.عملکرد دستگادها و نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای گاماکانتررا  . -

مختلف شرع داده شده گاماکانتررا  از طریق شکل وبلوک دیاگرام شناسایی و تجزیه و تحلیدل کندد.    تفاوت عملکرد قسمتهای -

 هدد  شناختی(

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مشخصدددات سیسدددتم  دستگاه گاماکانتر ساعت2

کددداریرد  -گاماکدددانتر

-اه گاماکدددانتردسدددتگ

کالیبراسدددددددددددیون 

 -گاماکانتر

مشکالت گزارش شده 

-در مورد کار بادستگاه

 نکات مربوط به خرید

م ال  گردآوری شده 

 Powerبدده صددورت 

Point 

نمددرة نهددایی و حضددور 

 دانشجو در کالس

 

 

 :دهم و يازدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دد  ه  نماید.تعریف را دستگاه سل کانترکلیة قسمتهای مختلف  -

ددد   هکدرده و طبقده بنددی نمایندد.    را فهرست مراحل مختلف عملکرد کلی و اصول کلی نگهداری و کالیبراسیون سل کانتر. -

 شناختی(

ددد   هر ددند.مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قراعملکرد دستگادها و نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای سل کانتررا  . -

 شناختی(

ام شناسایی و تجزیه و تحلیل کنندد  تفاوت عملکرد قسمتهای مختلف شرع داده شده سل کانتررا  از طریق شکل وبلوک دیاگر -

 (نگرشی هدد و مورد قضاوت قرار ددند.
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11و11جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 زشیابيار ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شرع عملکرد دسدتگاه   دستگاه سل کانتر ساعت2

سل کانتر و پیچیدگی 

اجددزای اصددلی   -کددار

اصدددددول -دسدددددتگاه

شدددمارش سدددلولهای  

اصدددول کدددار -خدددونی

-دسددتگاه سددل کددانتر

کالیبراسیون دستگاه و 

کنترل -روش انجام آن

کیفددی دسددتگاه سددل  

خ اددددددا و -کدددددانتر

اشتبادات کلی در کدار  

خ اددا و   –با دستگاه 

تکنیکددی و  اشددتبادات

اقدددامات یزم جهددت  

مشددکالت -رفدد  آنهددا 

نکددات -گددزارش شددده

-خریددددد دسددددتگاه 

 نگهداری دستگاه  

م ال  گردآوری شده 

 Powerاز طریدددق 

Point 

نمددرة نهددایی و حضددور 

 دانشجو در کالس

 

 :دوازدهم و سیزدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دد  ه  نماید. تعریفاه اتوآناییزر راکلیة قسمتهای مختلف دستگ -

. طبقه بندی کرده و مدورد ارزیدابی قدرار ددندد    رامراحل مختلف عملکرد کلی و اصول کلی نگهداری و کالیبراسیون اتوآناییزر. -

 شناختی(دد  ه

 (نگرشی دد هر ددند.مورد مقایسه قراعملکرد دستگادها و نگهداری و مراقبت و کالیبراسیون دوره ای اتوآناییزررا  . -

تفاوت عملکرد قسمتهای مختلف شرع داده شده اتوآناییزررا  از طریق شکل وبلوک دیاگرام شناسایی و تجزیه و تحلیل کندد.   -

 هدد  شناختی(
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13و12جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریددددف و عملکددددرد   اتوآناییزر دستگاه ساعت2

 -دسدددتگاه اتوآنددداییزر 

-تقسیم بندی اتوآناییزر

قسددددمتهای تشددددکیل 

ددنددددددة دسدددددتگاه  

اندددددوا  -اتوآنددددداییزر

دسدددددددددددددتگادهای 

-اتوآناییزرهسانتریفیو ی

 -_دستتتت   اتوماتیددددک

اصول کارکرد هر یک 

از انتتتتوات دستتتت  اه ا  

مشتتتت    -اتوآنتتتتا ی ر

گتتتتتتتتت ار   تتتتتتتتت   در 

خصتتوه هتتر یتتک از 

ستتتتتتت  اه ا  انتتتتتتتوات د

تستتتتتت    -اتوآنتتتتتتا ی ر

کالیبراستتتیوس تستتت   ا  

برخ  –مخ لف دس  ا  

از مشخصتتتتتتتا  یتتتتتتتک 

 -دستتتتت  ا  اتوآنتتتتتا ی ر

توضتتتتتتتتیی تستتتتتتتت   ا  

مخ لتتتتف یتتتتک سیستتتت   

 ن ونة اتوآنا ی ر

م ال  گردآوری شده 

 Powerبدده صددورت 

Point 

نمرةنهددایی و حضددور  

 دانشجو در کالس

 

 اهداف رفتاری جلسه چهاردهم:

  

 درس از فراگیر انتظار مي رود:در پايان 

 دستگاه ب  ماری را تعریف نماید.هدد  شناختی(-

 با توجه به شکل کامال با یکدیگر مقایسه کند.هدد  شناختی( قسمتهای مختلف دستگاه را -

 مراحل مختلف اصول کار و کاربری دستگاه را شناسایی و تجزیه وتحلیل نماید.هدد  شناختی(-

 ی دستگاه رالیست نماید.هدد  شناختی(مراحل مختلف نگهدار-

 ایمنی کار با دستگاه را در آزمایشگاه بیان نماید.هدد  شناختی(-
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 14جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریددددف و عملکددددرد   دستگاه ب  ماری ساعت2

 -دسدددتگاه اتوآنددداییزر 

قسددددمتهای تشددددکیل 

ب  ماری ددندة دستگاه 

اصتتتتتتتتتول کتتتتتتتتتارکرد -

 -دس  ا  بن مار 

ن  تتت ار  دستتت  ا  بتتتن 

 مار 

ای ن  کارکرد دست  ا  -

   کاربر  آس

م ال  گردآوری شده 

 Powerبدده صددورت 

Point 

نمرةنهددایی و حضددور  

 دانشجو در کالس

  

 اددا  رفتاری جلسه پانزددم:

  

 از فراگیر انتظار می رود: درپایان درس

 دد  شناختی(هدستگاه اتوکالو را تعریف نماید.-

 هدد  شناختی(انوا  مختلف اتوکالو را براساس کالس ایمنی لیست بندی نماید. -

 هدد  شناختی(قسمتهای مختلف دستگاه رابا توجه به بلوک دیاگرام و شکل با یکدیگر مقایسه نماید. -

 هدد  شناختی(مراحل مختلف اصول کار و کاربری دستگاه راشناسایی و تجزیه وتحلیل نماید.-

 هدد  شناختی(مراحل مختلف استرلیزاسیون را طبقه بندی نماید. -

 هدد  شناختی(قسمتهای مربوط به ایمنی دستگاه را از روی شکل تجزیه و تحلیل نماید. -

 هدد  شناختی(احتیاطات یزم را در دنگام استفاده از اتوکالو در آزمایشگاه بیان نماید. -
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 15جلسه

 (مدت زمانهدقیقه

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریددددف و عملکددددرد   دستگاه اتوکالو ساعت2

 -دسدددددتگاه اتدددددوکالو

قسددددمتهای تشددددکیل 

-ددندة دستگاه اتدوکالو 
اصول کارکرد دست  ا  

 اتوک  

مراحتتتتتتتتت  مخ لتتتتتتتتتف  -

 اس رلی اسیوس

اح یاطتتتتتا   ز  بتتتتت   -

 هن ا  کار با دس  ا 

ای ن  کارکرد دست  ا  -

 آس   کاربر 

م ال  گردآوری شده 

 Powerبدده صددورت 

Point 

نمرةنهددایی و حضددور  

 دانشجو در کالس

 

 اددا  رفتاری جلسه شانزددم:

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 دستگاه انکوباتور را تعریف نماید.هدد  شناختی( -

 انوا  مختلف انکوباتور آزمایشگادی را بشناسد.هدد  شناختی( -

 دستگاه را با توجه به شکل با یکدیگر مقایسه نماید.هدد  شناختی(قسمتهای مختلف  -

 مراحل مختلف اصول کار و کاربری دستگاه را شناسایی و تجزیه و تحلیل نماید.هدد  شناختی( -

 مراحل مختلف نگهداری دستگاه را لیست نماید.هدد  شناختی( -

 بیان نماید.هدد  شناختی(دستگاه را با توجه به شکلهای ارا ه شده به طور کامل توضیح و  -

 15جلسه

 مدت زمانهدقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریددددف و عملکددددرد   دستگاه انکوباتور ساعت2

 -دسددددتگاه انکوبدددداتور

قسددددمتهای تشددددکیل 

 ددندة دستگاه انکوباتور

اصتتتتتتتتتول کتتتتتتتتتارکرد -

 دس  ا  ان وباتور

مراحتتتتتتتتت  مخ لتتتتتتتتتف  -

 ن   ار 

  ای ن  کارکرد دست  ا-

   کاربر  آس

م ال  گردآوری شده 

 Powerبدده صددورت 

Point 

نمرةنهددایی و حضددور  

 دانشجو در کالس
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