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شتي ردماني جهرم            گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش
                             دانشکده زپشكي      

                      گروه ایمني شناسي زپشكي

ردس  طرح  
                

 

                Lesson plan                       
 

 

 

بالینیشناسی منینام درس: ای  

 رشته: پزشکی عمومی 

: هتهیه کنند  

 دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  برنامه ریزی درسیکمیته با همکاری    

 استاد تدوین کننده:

رمی دکتر میرزاعلی مفضل جه  

1400سال:   
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 پزشکی دانشکده  

 بالینی شناسیایمنی عنوان درس: 

آشنایی با تاریخچه و چگونگی   :موضوع درس 

 4تا   1نوع حساسیت  فزایشادسته بندی 

 نظری واحد 1  تعداد واحد:

 پزشکیشناسی ایمنی پیش نیاز: 

 دقیقه  120 :1  جلسه   مان ز   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40  : تعداد فراگیران 

كالس   مکان تشکیل كالس: 

 دانشکده پزشکی  8شماره 

    اهداف كلی 

 4تا   1نوع  حساسیت  فزایشاآشنایی با تاریخچه و چگونگی دسته بندی 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

آشنایی با تاریخچه و چگونگی دسته بندی  

4تا  1نوع حساسیت  فزایشا  

 

 

120  

 دقیقه
 

 

 

 

با تاریخچه و چگونگی  دانشجو باید

نوع  حساسیت  فزایشادسته بندی 

را   هاعلل بروز آنآشنا شود   4تا  1

. شرح دهد  

 شناختی

 

 

 

 

به دانشجویان    هااسالیددقیقه با سخنرانی و نمایش    60به مدت  با استفاده از محتوی مجازی  های تدریس:  روش 

 35به مدت    دریسسپس تشود.  اده میاستراحت و مطالعه د  دقیقه به دانشجویان فرصت  10و   شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه 

 و بارگذاری در سامانه نوید Snagitمحتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  وسایل آموزشی: 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.یری میگ ع بندی و نتیجهمج  استاد توسط دقیقه مطالب كالس  01به مدت   

 دقیقه  20  زمان:                                                                    ی ارزشیاب 

د. ندر سامانه نوید یا كوئیز پاسخ دهو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های كلیدی تدریس نکتهه مباحث تدریس شدبا استفاده از ریس در هنگام تد بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا كوئیز پاسخ در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  یادداشت نموده و را استاد 

 دهد. 

http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/hasasiyat_tip_1.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/hasasiyat_tip_1.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/hasasiyat_tip_1.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/hasasiyat_tip_1.pdf
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 دانشکده پزشکی 

 بالینی شناسیایمنی عنوان درس: 

آشنایی با سازوكار ایجاد    :موضوع درس 

های  و روش 1نوع حساسیت  فزایشا

 های آلرژیکتشخیص و درمان بیماری

 نظری حدوا 1  تعداد واحد:

 شناسی پزشکیایمنی پیش نیاز: 

 دقیقه  120  :2جلسه    مدت زمان 

   گروه و رشته مخاطب:

 ی عمومیپزشک

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

كالس   مکان تشکیل كالس: 

 دانشکده پزشکی  8شماره 

 اهداف كلی   

 های آلرژیکهای تشخیص و درمان بیماریو روش 1نوع حساسیت  فزایشاآشنایی با سازوكار ایجاد 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

حساسیت   فزایشاآشنایی با سازوكار ایجاد 

-های تشخیص و درمان بیماریو روش 1نوع 

 های آلرژیک

 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

با سازوكار ایجاد  دانشجو باید

-و روش 1نوع حساسیت  فزایشا

های  های تشخیص و درمان بیماری

شرح  را   هاآنآشنا شود و  آلرژیک

 دهد. 

 شناختی

 

 

 

 

  به دانشجویان   هااسالید  خنرانی و نمایشدقیقه با س  60به مدت  با استفاده از محتوی مجازی  های تدریس:  روش 

 35به مدت    دریسسپس تشود.  دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می  10و   شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه 

 و بارگذاری در سامانه نوید Snagitمحتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  وسایل آموزشی: 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری و نتیجه   بندی جمع 

شود.گیری میجمع بندی و نتیجهط استاد  مطالب كالس توس دقیقه 10به مدت   

 دقیقه  20  زمان:                                                                    ارزشیابی 

د. ندر سامانه نوید یا كوئیز پاسخ دهو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های كلیدی تدریس نکتهه مباحث تدریس شدبا استفاده از در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا كوئیز پاسخ در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  یادداشت نموده و را استاد 

 دهد. 

http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/hasasiyat_tip_1.pdf
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 دانشکده پزشکی 

 بالینی شناسیایمنی درس:   عنوان 

  آشنایی با سازوكار ایجاد  : موضوع درس 

-و روش 3و  2نوع های حساسیت فزایشا

 مرتبطای ههای تشخیص و درمان بیماری

 نظری واحد 1  تعداد واحد:

 شناسی پزشکیایمنی پیش نیاز: 

 هدقیق 120 :3مدت زمان جلسه  

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

كالس   مکان تشکیل كالس: 

 دانشکده پزشکی  8شماره 

 اهداف كلی   

با  مرتبطای ههای تشخیص و درمان بیماریو روش 3و  2نوع های حساسیت فزایشا آشنایی با سازوكار ایجاد

 هاآن
 

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  زمان  رئوس مطالب 

 فزایشا سازوكار ایجادی با آشنای 

های  شو رو 3و  2نوع های حساسیت

-با  آن مرتبطهای درمان بیماریتشخیص و 

 ها

120  

 دقیقه

آشنایی با سازوكار   با  د و بای انشجد

  2نوع های حساسیت فزایشا ایجاد

های تشخیص و درمان و روش 3و 

آشنا    هابا آن مرتبطهای بیماری

 شرح دهد. را  ها د و آنشو
 

 شناختی

 

به دانشجویان    هااسالیددقیقه با سخنرانی و نمایش    60به مدت  با استفاده از محتوی مجازی  های تدریس:  روش 

 35به مدت    دریسسپس تشود.  دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می  10و   شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه 

 و بارگذاری در سامانه نوید Snagitمحتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  وسایل آموزشی: 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری میدقیقه مطالب كالس توسط استاد جمع بندی و نتیجه 01به مدت   

 دقیقه  20  زمان:                                                                     ارزشیابی 

د. ندر سامانه نوید یا كوئیز پاسخ دهو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        ه تکلیف ارائه شد 

شده توسط  های كلیدی تدریس نکتهه مباحث تدریس شدبا استفاده از در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا كوئیز پاسخ در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  یادداشت نموده و را استاد 

 دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 بالینی شناسیایمنی نوان درس: ع

  آشنایی با سازوكار ایجاد   :موضوع درس 

های وشو ر 4نوع حساسیت  فزایشا

 با آن  مرتبطهای تشخیص و درمان بیماری

 نظری واحد 1 تعداد واحد: 

 شناسی پزشکیایمنی پیش نیاز: 

  120  :4مدت زمان جلسه  

 دقیقه

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

كالس   مکان تشکیل كالس: 

 دانشکده پزشکی  8شماره 

 اهداف كلی   

 با آن مرتبطهای های تشخیص و درمان بیماریو روش 4نوع حساسیت  فزایشا آشنایی با سازوكار ایجاد

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اری اهداف رفت 

 

 حیطه مورد نظر 

حساسیت   فزایشا سازوكار ایجادآشنایی با 

های تشخیص و درمان و روش 4نوع 

 با آن  مرتبطهای بیماری

120  

 دقیقه

 

 

 
 

 جادبا سازوكار ای دانشجو باید 

-و روش  4نوع حساسیت  فزایشا

های  های تشخیص و درمان بیماری

  ها راآشنا شود و آن با آن مرتبط

 شرح دهد.  

 

 شناختی

 

 

 

 

تدریس:  ها روش  مجازی  ی  محتوی  از  استفاده  مدت  با  نمایش  60به  و  سخنرانی  با  به    هااسالید  دقیقه 

  دریس سپس تشود.  یان فرصت استراحت و مطالعه داده می دقیقه به دانشجو  10و   شوددانشجویان تدریس می

 یابد.   ادامه میدقیقه  35به مدت 

 و بارگذاری در سامانه نوید Snagitافزار  محتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم وسایل آموزشی: 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مینتیجهدقیقه مطالب كالس توسط استاد جمع بندی و  10به مدت   

 دقیقه  20  زمان:                                                                    ارزشیابی 

د. ندر سامانه نوید یا كوئیز پاسخ دهو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های كلیدی تدریس نکتهه مباحث تدریس شدبا استفاده از در هنگام تدریس  بایستمیان شجوی دان

در سامانه نوید یا كوئیز در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  ت نموده و یادداش را استاد 

 پاسخ دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 شناسی بالینیایمنی عنوان درس: 

های شنایی با روشآ:  موضوع درس 

های نقص تشخیص و درمان بیماری

 ایمنی مادرزادی )اولیه( 

 نظری واحد 1  تعداد واحد:

 شناسی پزشکینیایم پیش نیاز: 

 یقه دق 120 :5مدت زمان جلسه  

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

كالس   مکان تشکیل كالس: 

 انشکده پزشکی د 8شماره 

 اهداف كلی   

 های نقص ایمنی مادرزادی )اولیه( های تشخیص و درمان بیماریآشنایی با روش

 

 الب رئوس مط 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

های تشخیص و درمان آشنایی با روش

 های نقص ایمنی مادرزادی )اولیه( بیماری

201  

 دقیقه

 

 
 

شخیص های تروش با  دانشجو باید 

های نقص ایمنی  و درمان بیماری

ها  آشنا شود و آن مادرزادی )اولیه(

 را شرح دهد.  
 

ناختیش  

 

 

تدریس:  روش  مجازی  ب های  محتوی  از  استفاده  مدت  ا  نمایش    60به  و  سخنرانی  با  به    هااسالیددقیقه 

  دریس سپس تشود.  دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می   10و   شوددانشجویان تدریس می

 یابد.   ادامه میدقیقه  35به مدت 

 و بارگذاری در سامانه نوید Snagitمحتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  وسایل آموزشی: 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری نتیجه   بندی و جمع 

شود.گیری میدقیقه مطالب كالس توسط استاد جمع بندی و نتیجه 10به مدت   

 دقیقه  20  زمان:                                                                    ارزشیابی 

د. ندر سامانه نوید یا كوئیز پاسخ دهو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های كلیدی تدریس نکتهه مباحث تدریس شداستفاده از  بادر هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا كوئیز در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  یادداشت نموده و را استاد 

 پاسخ دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 شناسی بالینیایمنی درس: عنوان  

های آشنایی با روش  : موضوع درس 

های نقص ماریتشخیص و درمان بی

 ایمنی اكتسابی )ثانویه( 

 واحد 1  تعداد واحد:

 شناسی پزشکیایمنی پیش نیاز: 

 دقیقه  120  :6مدت زمان جلسه  

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

كالس   کان تشکیل كالس: م 

 دانشکده پزشکی 8شماره 
 

 اهداف كلی   

 های نقص ایمنی اكتسابی )ثانویه( های تشخیص و درمان بیماریروشآشنایی با 
 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 داف رفتاری اه 

 

 ه مورد نظر ط حی 

های تشخیص و درمان آشنایی با روش

های نقص ایمنی اكتسابی بیماری

 )ثانویه(  

 

120  

قهدقی  

 

 
 

های  آشنایی با روش دانشجو باید 

های نقص تشخیص و درمان بیماری

آشنا شود  یمنی اكتسابی )ثانویه( ا

 ها را شرح دهد.  و آن
 

 شناختی

 

 

 

 

تدریس:  روش  مجازی    باهای  محتوی  از  مدت  استفاده  نمایش    60به  و  سخنرانی  با  به    هااسالیددقیقه 

  دریس سپس تشود.  دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می   10و   شوددانشجویان تدریس می

 یابد.   ادامه مییقه دق 35به مدت 

 و بارگذاری در سامانه نوید Snagitمحتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  وسایل آموزشی: 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری میلب كالس توسط استاد جمع بندی و نتیجهدقیقه مطا 10به مدت   

 دقیقه  20  زمان:                                                                     ارزشیابی 

د. ندر سامانه نوید یا كوئیز پاسخ دهو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های كلیدی تدریس نکته همباحث تدریس شدبا استفاده از در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا كوئیز در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  یادداشت نموده و را استاد 

 پاسخ دهد. 


