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

                        گروه   ایمني شناسي زپشكي   
 

ردس  طرح  
 

                    

                             Lesson plan   
 

شناسی پزشکیایمنی آزمایشگاه نام درس:  

کی عمومی ته: پزشرش  

: هتهيه کنند  

رمی يرزاعلی مفضل جهر مدکت  

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  برنامه ریزی درسیکميته با همکاری    

 استاد تدوین کننده:

رمی ل جهدکتر ميرزاعلی مفض  

1400سال:   
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 پزشکی دانشکده  

 شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  عنوان درس: 

های انجام آزمایش  آشنایی با روش  : موضوع درس 

β-HCGهای تشخیصی آن در  ، تفسیر و کاربرد

 بارداری  

   2/0 تعداد واحد: 

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه  120 :1  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40  : تعداد فراگیران 

  مکان تشکیل کالس: 

دانشکده   5کالس شماره 

 پزشکی و آزمایشگاه

 ایمنی شناسی 
 

    کلی   اف اهد

 در بارداری  های تشخیصی آن، تفسیر و کاربردβ-HCGهای انجام آزمایش  آشنایی با روش
 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 د نظر مور   حیطه 

،  β-HCGهای انجام آزمایش  آشنایی با روش

 در بارداری  های تشخیصی آنتفسیر و کاربرد
 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

م  جاهای انروش  باید بادانشجو 

، تفسیر و  β-HCGآزمایش 

در بارداری   های تشخیصی آنکاربرد

را   ها آنآشنا شود و کاربردهای 

 شرح دهد. 

 شناختی

 

 

 

 

  و   محتوی مجازیبا  ها  کاربرد، روش کار، اساس واکنش و تفسیر آزمایش  دقیقه    40دت  م  بههای تدریس:  روش 

تدریس    هااسالیدنمایش   دانشجویان  سپس  میبه  مدانشجویاشود.  به  در  60دقیقه  دت  ن  های گروه  دقیقه 

   دهند.انجام می آزمایشگاه و  کارشناس استاد کالس در حضور نفره  5تا  3مستقل 

 در سامانه نوید  و بارگذاری  Snagitاز پاورپوینت با نرم افزار  تولید شده محتوی  : وسایل آموزشی 

 دقیقه  10 زمان:                             گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری میع بندی و نتیجهمجتوسط استاد  دقیقه مطالب کالس  01ه مدت ب  

 دقیقه 10 زمان:                                                                      ارزشیابی 

کت کنند.شرد  تااس شفاهی مباحثه و پرسش و پاسخدر  تدریس پس ازبایست می دانشجویان  

 هفته 2 زمان:                            تکلیف ارائه شده 

های انجام  آزمایش ،پس از تشکیل کالس با استفاده از مباحث تدریس شده هفته 2دانشجویان باید حداکثر تا 

  .و در کوئیز شرکت کنند دنده گزارش کار ارائهدر سامانه نوید  توسط استاد منابع مشخص شدهو  شده
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 پزشکی دانشکده  

 شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  عنوان درس: 

های  ایی با اصول آزمایشآشن  :موضوع درس 

 های تشخیصی آن پیشرفته و کاربرد

 2/0  تعداد واحد:

 ندارد  یاز: پیش ن 

 دقیقه  120  :2مدت زمان جلسه  

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

  مکان تشکیل کالس: 

دانشکده   5کالس شماره 

آزمایشگاه پزشکی و 

 ایمنی شناسی 
 

 اهداف کلی   

 های تشخیصی آن های پیشرفته و کاربردآشنایی با اصول آزمایش

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

-دربهای پیشرفته و کارآشنایی با اصول آزمایش

 تشخیصی آنای ه

021  

 دقیقه

 

 

 
 

های  با اصول آزمایشدانشجو باید 

های تشخیصی ربردپیشرفته و کا

را   ها آنو کاربردهای  آشنا شود آن

 دهد.  شرح

 

 شناختی

 

 

 

 

و    محتوی مجازیبا    ها  کاربرد، روش کار، اساس واکنش و تفسیر آزمایش   دقیقه    40به مدت  های تدریس:  روش 

اسالید دب  هانمایش  تدری انشه  میجویان  سپس  س  مدت  شود.  به  در  60دقیقه  دانشجویان  های گروه  دقیقه 

-های پیشرفته  توسط کارشناس و استاد کالس انجام مینفره به صورت دمونستریشن آزمایش  5تا    3مستقل  

    .ندده

 و لوازم آزمایشگاهی ید ه نواماندر سو بارگذاری  Snagitاز پاورپوینت با نرم افزار  تولید شده محتوی وسایل آموزشی 

 دقیقه 10  زمان:                            گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مییقه مطالب کالس توسط استاد جمع بندی و نتیجهدق 10به مدت   

 دقیقه 10 زمان:                                                                      ارزشیابی 

استاد شرکت کنند. شفاهی در مباحثه و پرسش و پاسخیست پس از تدریس ابیم یانشجودان  

 هفته 2 زمان:                            تکلیف ارائه شده 

های انجام  ، آزمایشده از مباحث تدریس شدهکالس با استفا پس از تشکیل  هفته 2دانشجویان باید حداکثر تا 

 و در کوئیز شرکت کنند. دنده گزارش کار ارائهنوید  انهدر سام دتوسط استا  منابع مشخص شدهو  شده
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 پزشکی دانشکده  

 شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  عنوان درس: 

های تعیین آشنایی با آزمایش   :موضوع درس 

،  ارهاش و  کراسمچ و ABOهای خونی گروه

  های تشخیصی آنهمچنین تفسیر و کاربرد

 2/0  تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه120 :3مدت زمان جلسه  

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

  مکان تشکیل کالس: 

دانشکده   5کالس شماره 

پزشکی و آزمایشگاه 

 ناسی ایمنی ش
 

 اهداف کلی   

، ارهاش و  کراسمچ و همچنین تفسیر و  ABO های خونیهای تعیین گروهآشنایی با آزمایش  :موضوع درس 

 های تشخیصی آنکاربرد

 زمان  رئوس مطالب 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

های خونی های تعیین گروهشآشنایی با آزمای 

ABO ارهاش و کراسمچ و همچنین تفسیر و ،

 های تشخیصی آناربردک

120  

 دقیقه

 

 

 
 

های با آزمایشدانشجو باید 

، ABOخونی های وهتعیین گر

ارهاش و کراسمچ و همچنین 

 های تشخیصی آنتفسیر و کاربرد

را   ها آنو کاربردهای د آشنا شو

 .شرح دهد

 

 شناختی

 

 

 

 

  و   محتوی مجازیبا    ها  کاربرد، روش کار، اساس واکنش و تفسیر آزمایش   دقیقه    40به مدت  های تدریس:  ش رو 

اسالید دانشجویا  هانمایش  میبه  تدریس  سشودن  مدت  پس  .  به  در  60دقیقه  دانشجویان  های گروه  دقیقه 

   دهند.نفره در حضور  استاد کالس و  کارشناس آزمایشگاه انجام می 5تا  3مستقل 

 و لوازم آزمایشگاهی در سامانه نوید و بارگذاری  Snagitاز پاورپوینت با نرم افزار  شدهتولید  محتوی: یل آموزشی وسا 

 دقیقه  10 زمان:                              گیری بندی و نتیجه جمع 

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

 دقیقه 10 زمان:                                                                      ارزشیابی 

د شرکت کنند.استا فاهیش ثه و پرسش و پاسخدر مباحبایست پس از تدریس می دانشجویان  

 هفته 2 زمان:                            تکلیف ارائه شده 

های انجام  ، آزمایششدهپس از تشکیل کالس با استفاده از مباحث تدریس   هفته 2دانشجویان باید حداکثر تا 

 کنند. و در کوئیز شرکت دنده گزارش کار ارائهدر سامانه نوید  توسط استاد منابع مشخص شدهو  شده
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 پزشکی دانشکده  

 شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  عنوان درس: 

های تعیین آشنایی با آزمایش   :موضوع درس 

،  ارهاش و  کراسمچ و ABOهای خونی گروه

  های تشخیصی آنن تفسیر و کاربردهمچنی

 2/0  تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 هدقیق120 :3ت زمان جلسه  مد 

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

  مکان تشکیل کالس: 

دانشکده   5کالس شماره 

پزشکی و آزمایشگاه 

 ایمنی شناسی 
 

 اهداف کلی   

ین  همچنل و پانل سل و غیر مستقیم، اسکرین س  کومبز مستقیم، کومبزهای آزمایش آشنایی با  :رس موضوع د 

 ها های تشخیصی آنفسیر و کاربردت

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

  کومبز مستقیم، کومبز های آشنایی با آزمایش

همچنین غیر مستقیم، اسکرین سل و پانل سل و 

 ها تشخیصی آنهای و کاربردتفسیر 

120  

 دقیقه

 

 
 

های آزمایشبا  دانشجو باید 

ر غی  ومبز مستقیم، کومبزک

مستقیم، اسکرین سل و پانل  

-همچنین تفسیر و کاربردسل و 

و   دآشنا شو هاهای تشخیصی آن

 دهد.  شرحرا  هاآنکاربردهای 

 شناختی

 

 

  و   محتوی مجازیبا    ها  تفسیر آزمایش  اساس واکنش و  کاربرد، روش کار،  دقیقه    40به مدت  های تدریس:  روش 

اسالید می به    هانمایش  تدریس  مدت  سپس  شود.  دانشجویان  به  در  60دقیقه  دانشجویان  های گروه  دقیقه 

   دهند.نفره در حضور  استاد کالس و  کارشناس آزمایشگاه انجام می 5تا  3مستقل 

 هی و لوازم آزمایشگادر سامانه نوید و بارگذاری  Snagitبا نرم افزار از پاورپوینت  تولید شده محتوی: یل آموزشی وسا 

 دقیقه 10  زمان:                            یری گ بندی و نتیجه جمع 

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

 دقیقه 10 زمان:                                                                     ارزشیابی 

تاد شرکت کنند.اس شفاهی سخدر مباحثه و پرسش و پا بایست پس از تدریسمی دانشجویان  

 هفته 2 زمان:                            تکلیف ارائه شده 

نجام  های ا، آزمایشپس از تشکیل کالس با استفاده از مباحث تدریس شده هفته 2دانشجویان باید حداکثر تا 

 شرکت کنند.و در کوئیز  دنده ارائهگزارش کار در سامانه نوید  توسط استاد منابع مشخص شدهو  شده
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 پزشکی دانشکده  

 شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  عنوان درس: 

  های پوستیآزمون آشنایی با     :موضوع درس 

های و کاربرد  توبرکولینی فوری وسازی، خنثی

 هاتشخیصی آن

 2/0  تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه120  :4مدت زمان جلسه  

   طب:گروه و رشته مخا 

 مومیپزشکی ع

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

  مکان تشکیل کالس: 

دانشکده   5کالس شماره 

پزشکی و آزمایشگاه 

 ایمنی شناسی 
 

 اهداف کلی   

 اههای تشخیصی آنو کاربرد  توبرکولینی ری وفوسازی، خنثی های پوستیآزمون با آشنایی   :موضوع درس 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 هداف رفتاری ا 

 

 حیطه مورد نظر 

 فوری وسازی، خنثی های پوستیآزمون آشنایی با 

 هاهای تشخیصی آنو کاربرد  توبرکولینی

120  

 دقیقه

 

 
 

های آزمون با  دانشجو باید 

  فوری وسازی، خنثی پوستی

ی تشخیصی هاو کاربرد  توبرکولینی

و کاربردهای   دآشنا شو   هاآن

 دهد.  شرحرا  اهآن

 شناختی

 

 

های تشخیصی  و کاربرد   توبرکولینی فوری وسازی، خنثی های پوستیآزمونبا  دقیقه   60به مدت دریس:  های ت روش 

  35  قیقه استراحت به مدتد  10پس  شود.  به دانشجویان تدریس می  هانمایش اسالید  و  محتوی مجازیبا    هاآن

 ابد.ی دقیقه تدریس ادامه می

 در سامانه نوید  و بارگذاری  Snagitپاورپوینت با نرم افزار  از تولید شده محتوی: شی ز یل آمو وسا 

 دقیقه 10  زمان:                            گیری بندی و نتیجه جمع 

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

 دقیقه 10 زمان:                                                                      شیابی ارز 

استاد شرکت کنند. شفاهی در مباحثه و پرسش و پاسخبایست پس از تدریس می دانشجویان  

 هفته 2 زمان:                            تکلیف ارائه شده 

  منابع مشخص شدهو  شده  ساز مباحث تدری تشکیل کالس با استفاده  پس از هفته 2دانشجویان باید حداکثر تا 

 و در کوئیز شرکت کنند. دنده گزارش کار ارائهدر سامانه نوید  ط استاد توس


