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

 گروه ایمني ش ناسي زپشكي 

ردس  طرح  
                

 

                Lesson plan                       
 

 

 

ظری ن شناسی پزشکینام درس: ایمنی  

ی عمومرشته: پزشکی    

: هتهيه کنند  

 دکتر ميرزاعلی مفضل جهرمی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  برنامه ریزی درسیکميته با همکاری    

 استاد تدوین کننده:

ی رم دکتر ميرزاعلی مفضل جه  

1400سال:   
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 پزشکی دانشکده  

 شناسی پزشکیایمنی عنوان درس: 

آشنایی با تاریخچه و    : موضوع درس 

   شناسی پزشکیایمنی کلیات رشته

   8/1 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 

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی   5شماره 

    اهداف کلی 

 ی پزشکیشناسآشنایی با تاریخچه و کلیات رشته ایمنی

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

آشنایی با تاریخچه و کلیات و کاربرد  

پزشکی یشناسرشته ایمنی  

201  

 دقیقه

 

 

 
 

و کلیات باید با تاریخچه و شجدان

ی آشنا  پزشک شناسیایمنی رشته

شرح  شود و کاربردهای این رشته را 

. دهد  

 شناختی

 

 

دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان  60به مدت محتوی مجازی  اده از با استفهای تدریس:  وش ر 

به مدت   دریسسپس تشود.  داده میدقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه   10و  شودس میتدری 

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

  در سامانه نویدری رگذاو با Snagitمحتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  : وسایل آموزشی 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مینتیجهع بندی و مجتوسط استاد  دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                     یابی زش ار 

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

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس نکتهه مباحث تدریس شدبا استفاده از  م تدریس در هنگا بایستمیان جوی دانش

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

 پاسخ دهد. 

 دانشکده پزشکی 
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 دانشکده پزشکی 

 یکشناسی پزشایمنی عنوان درس: 

کارکرد   آشنایی با  موضوع درس: 

ستم های سیها و بافتلها، سلوولکولم

  ایمنی

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه  120  2  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی   5شماره 

   کلی    اهداف 

 های سیستم ایمنی ا و بافتهها، سلولد مولکولآشنایی با کارکر 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

ها و  ها، سلولا کارکرد مولکولیی بآشنا

های سیستم ایمنیبافت  

 

 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

ها،  با کارکرد مولکول دانشجو باید 

های سیستم  افتبها و سلول

  هاآنشود و کاربردهای  ناآشایمنی 

شرح دهد. را   

تیشناخ  

 

 

 

 

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

  به مدت سپس تدریسشود.  دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می  10و  شوددریس میت

 .  یابدادامه میدقیقه  35

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

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مینتیجهع بندی و مجتوسط استاد  دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

 یقه قد 20  زمان:                                                                     ارزشیابی 

ید یا کوئیز پاسخ دهد. انه نودر سامو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش  می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس نکتهشده استفاده از مباحث تدریس  ابدر هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی 

کوئیز نوید یا  در سامانهدر اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  دداشت نموده و ای را استاد 

 پاسخ دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 شناسی پزشکیایمنی عنوان درس: 

درس  با  :  موضوع  و    هابادیآنتیآشنایی 

 ها  های آنهپذیرند

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه 120 :3  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40اگیران:  تعداد فر 

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی   5شماره 

 اهداف کلی   

 ها های آنرندهی و پذ هابادیآنتیآشنایی با 

 

 الب رئوس مط 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

بآشنا پذیرنده  هابادیآنتیا  یی  های و 

 ها  آن

 

 

 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

 و ها بادیآنتیبا  دانشجو باید 

آشنا شود و   هاهای آنذیرندهپ

 شرح دهد. بیان   کارکرد آن را

 

 شناختی

 

 

 

 

رانی و نمایش اسالید به دانشجویان قیقه با سخند 60به مدت ی  ز محتوی مجازابا استفاده های تدریس:  روش 

به مدت   سپس تدریسشود.  دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می  10و  شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

 در سامانه نویدی رو بارگذا Snagitمحتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  : وسایل آموزشی 

 دقیقه  10 زمان:                           ی گیرنتیجه   بندی و جمع 

شود.گیری مینتیجهع بندی و مجتوسط استاد  الس مطالب کدقیقه  01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                    ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد. ا سالیدهو در ان درس های مطرح شده حیشپرس  می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس نکتهستفاده از مباحث تدریس شده ا بادر هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا کوئیز یدها در اسالیا و ن درس ده حیطرح شمهای پرسشبه  یادداشت نموده و را استاد 

 پاسخ دهد. 

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

 شناسی پزشکیایمنی عنوان درس: 

درس  با  موضوع  آشنایی  سلول:  -تکوین 

 ها بادیآنتی ژنتیک و B های

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه  120  :4  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 ر نف 40فراگیران:  اد  تعد 

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی   5شماره 

 اهداف کلی   

 هابادیژنتیک آنتی و B هایتکوین سلولآشنایی با 

 طالب س م رئو 

 

 زمان 

 

 اف رفتاری اهد

 

 حیطه مورد نظر 

ژنتیک   و B هایتکوین سلولآشنایی با 

  هابادیآنتی

 

 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

  B هایتکوین سلولدانشجو باید با 

آشنا شود و   هابادیژنتیک آنتی و

 شرح دهد.  را  هاآن

 

 شناختی

 

 

 

 

نمایش اسالید به دانشجویان  ه با سخنرانی ودقیق 60به مدت با استفاده از محتوی مجازی  های تدریس:  روش 

به مدت   سپس تدریسشود.  یه داده مفرصت استراحت و مطالع دقیقه به دانشجویان  10و  شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

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

 دقیقه  10 زمان:                           ی گیرنتیجه   بندی و جمع 

شود.می گیرینتیجهع بندی و مجسط استاد  و تدقیقه مطالب کالس  01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                    ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد. ا سالیدهو در ان درس های مطرح شده حیپرسش  می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                         تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده در هنگام تدریس  یستابمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا کوئیز یدها در اسالیا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  یادداشت نموده و  رااستاد 

 پاسخ دهد. 

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

 کیپزش یشناسایمنی عنوان درس: 

درس  با  :  موضوع    هایمولکولآشنایی 

 مورفیسمو پلی نسجی  یسازگار

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه  120 :5  ه س جل   زمان   مدت 

   ب:مخاط و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی   5 شماره

 اهداف کلی   

 نسجی و پلی مورفیسم یسازگار  هایوللکموآشنایی با 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

نسجی و  یسازگار  هایلومولکبا  اییآشن

  سمپلی مورفی

 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

  هایمولکولبا دانشجو باید 

نسجی و پلی مورفیسم  یسازگار

 .  دها را شرح دهآشنا شود و آن

 

اختیشن  

 

 

 

 

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

مدت  به  سپس تدریسشود.  دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می  10و  شودیتدریس م

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

 در سامانه نویدو بارگذاری  Snagitا نرم افزار از پاورپوینت ب همحتوی تولید شد : وسایل آموزشی 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مینتیجهع بندی و مجتوسط استاد  الس دقیقه مطالب ک 01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                      ی ارزشیاب 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد. و در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش  یستمی بادانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

وسط  تشده های کلیدی تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده یس در هنگام تدر بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا کوئیز در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیسشرپبه  یادداشت نموده و را ستاد ا

 پاسخ دهد. 

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

 زشکیشناسی پایمنی عنوان درس: 

درس  سلول  Tهای  سلول:  موضوع  های  و 

 ها های آنهیعی و پذیرندکشنده طب 

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه  120  :6  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی  5شماره 
 

 اهداف کلی   

 هاهای آنهای کشنده طبیعی و پذیرندهو سلول Tهای سلول

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 تاری رف اهداف  

 

 حیطه مورد نظر 

-و سلول Tهای ا انواع  سلولآشنایی ب

 ها های آننده طبیعی و پذیرندههای کش

120  

 دقیقه

 

 

 
 

  آشنایی با انواعدانشجو باید 

های کشنده  و سلول Tهای سلول

  آشناها های آنطبیعی و پذیرنده

 ها را شرح دهد.  شود و آن

 

 شناختی

 

 

 

 

یقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان دق 60به مدت ا استفاده از محتوی مجازی  بهای تدریس:  روش 

به مدت   سپس تدریسشود.  ده میدقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه دا  10و  شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

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

 دقیقه  10 زمان:                           گیری نتیجه بندی و  جمع 

شود.گیری مینتیجهع بندی و مجتوسط استاد  دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                     ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد. الیدها و در اس ن درس های مطرح شده حیپرسش  بایستمی دانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس هنکتبا استفاده از مباحث تدریس شده س در هنگام تدری  بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا کوئیز دها در اسالی یا و ن درس های مطرح شده حیپرسش به یادداشت نموده و را استاد 

 پاسخ دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 شناسی پزشکیایمنی عنوان درس: 

عرضه های آشنایی با سلول  :موضوع درس 

  ( و عرضه انواعAPCsژن ) ه آنتیکنند

 های ایمنی ها به سلولژنآنتی

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه  120  :7  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 لی:تحصی   سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 زشکی  دانشکده پ 5شماره 

 اهداف کلی   

 های ایمنی ها به سلولنژآنتی ( و عرضه انواعAPCsژن )ه آنتیعرضه کنندهای آشنایی با سلول
 

 رئوس مطالب 

 

مان ز   

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

ژن  عرضه کننده آنتیهای آشنایی با سلول

(APCs و عر )ها به ژنآنتی ضه انواع

 های ایمنی  سلول

 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

عرضه های با سلولدانشجو باید 

( و عرضه  APCsژن ) ده آنتیکنن

های  ها به سلولژنآنتی انواع

ا را شرح هشنا شود و آنآایمنی 

 دهد.  

 

 شناختی

 

 

 

 

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

به مدت   سپس تدریسشود.  عه داده میدقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطال  10و  شودریس میتد

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

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

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مینتیجهو ع بندی مجتوسط استاد  الب کالس دقیقه مط 01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                     ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد. و در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش  می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  ریس های کلیدی تدنکتهستفاده از مباحث تدریس شده با ادر هنگام تدریس  بایستمیان نشجوی دا

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

 پاسخ دهد. 

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

 پزشکیشناسی منیای  عنوان درس: 

سازوکارهای نایی با  : آشموضوع درس 

  همورالایجاد پاسخ ایمنی 

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه  120  :8  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 زشکی  دانشکده پ 5 شماره

 اهداف کلی   

   منی همورالهای ایجاد پاسخ ای سازوکارآشنایی با 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

سازوکارهای ایجاد پاسخ ایمنی  آشنایی با 

  همورال

120  

 دقیقه

 

 

 
 

سازوکارهای ایجاد  دانشجو باید با  

آشنا شود و  پاسخ ایمنی همورال

 رح دهد.  ها را شآن

 

اختیشن  

 

 

 

 

دانشجویان دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به  60مدت  بهاز محتوی مجازی  با استفاده های تدریس:  روش 

به مدت   سپس تدریسشود.  دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می  10و  شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

 در سامانه نویدری و بارگذا Snagitمحتوی تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  : وسایل آموزشی 

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مینتیجهع بندی و مجتوسط استاد  دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                    ارزشیابی 

سخ دهد. در سامانه نوید یا کوئیز پاو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیشپرس  می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی 

در سامانه نوید یا کوئیز در اسالیدها یا و ن درس مطرح شده حیهای پرسشبه  ت نموده و یادداش را استاد 

 دهد. پاسخ 
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 دانشکده پزشکی 

 شناسی پزشکیایمنی عنوان درس: 

و تاریخچه آشنایی با :  موضوع درس 

ایمونوهماتولوژی و شرایط اهداء مفاهیم 

 خون

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه 120 :9  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:شته  ر   و گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی   5شماره 

 اهداف کلی   

 ایمونوهماتولوژی و شرایط اهداء خون تاریخچه و مفاهیم آشنایی با 
 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 رفتاری اهداف  

 

 حیطه مورد نظر 

مفاهیم   و تاریخچهآشنایی با 

 ونوهماتولوژی و شرایط اهداء خون ایم

 

201  

 دقیقه

 

 

 
 

تاریخچه و مفاهیم با  دانشجو باید 

ایمونوهماتولوژی و شرایط اهداء  

ها را شرح  شنا شود و آنآ خون

 دهد.  

 

 شناختی

 

 

 

 

شجویان اندقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به د 60 به مدتبا استفاده از محتوی مجازی  های تدریس:  روش 

به مدت   سپس تدریسشود.  فرصت استراحت و مطالعه داده میدقیقه به دانشجویان   10و  شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

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

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مینتیجهع بندی و مجاستاد   توسطدقیقه مطالب کالس  01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                    ارزشیابی 

سخ دهد. پانوید یا کوئیز  در سامانهو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش  می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی 

ید یا کوئیز در سامانه نو در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیپرسشبه  یادداشت نموده و را استاد 

 دهد. خ پاس
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 دانشکده پزشکی 

 شکیشناسی پزایمنی عنوان درس: 

های خونی  با گروهآشنایی :  موضوع درس 

ABOهای خونی فرعی، ارهاش و گروه 

   8/1 تعداد واحد:

 ندارد  پیش نیاز: 

 دقیقه  120 :10  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40داد فراگیران:  تع

کالس   مکان تشکیل کالس: 

 دانشکده پزشکی   5شماره 

 اهداف کلی   

 های خونی فرعی ، ارهاش و گروهABOهای خونی با گروهشنایی آ
 

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

، ارهاش  ABOهای خونی با گروهآشنایی 

 های خونی فرعی و گروه

 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

ی خونی  هابا گروهانشجو باید د

ABOخونی   های، ارهاش و گروه

کیل  چگونگی تششنا شود و فرعی آ

 ها را شرح دهد.  آنو اهمیت بالینی 

 

  

ناختیش  

 

 

 

 

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

به مدت   تدریسسپس شود.  ت و مطالعه داده میدانشجویان فرصت استراحدقیقه به   10و  شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

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

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری مینتیجهع بندی و مجوسط استاد  تالب کالس دقیقه مط 01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                    رزشیابی ا 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد. و در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش  می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده ام تدریس در هنگ بایستمیان دانشجوی 

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

 پاسخ دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 پزشکی شناسییمنیا عنوان درس: 

-فرآوردهآشنایی با انواع :  ع درس موضو 

و همچنین روش تهیه،  های خونی

 ها آن کاربردنگهداری و 

  8/1 تعداد واحد:     

 ندارد  یاز: پیش ن 

 دقیقه  120  :11  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

کالس   تشکیل کالس: مکان  

 کده پزشکی  دانش 5شماره 

 هداف کلی   ا 

 ها و کاربرد آنو همچنین روش تهیه، نگهداری  های خونیفرآوردهآشنایی با انواع 
 

 الب رئوس مط 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

و   های خونیفرآوردهآشنایی با انواع 

  و کاربرد همچنین روش تهیه، نگهداری 

 هاآن

120  

 دقیقه

 
 

های  رآوردهفانواع  دانشجو باید 

و همچنین روش تهیه،  نیخو

 ها و کاربرد آننگهداری 

 ها را شرح دهد.  آشنا شود و آن

 شناختی

 

 

 

 

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

به مدت   سپس تدریسشود.  داده میشجویان فرصت استراحت و مطالعه یقه به داندق  10و  شودتدریس می

 یابد.  ادامه میدقیقه  35

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

 دقیقه  10 زمان:                           گیری بندی و نتیجه جمع 

.شودگیری میتیجهنو  ع بندیمجتوسط استاد  قیقه مطالب کالس د 01به مدت   

 دقیقه 20  زمان:                                                                    ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد. و در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش  می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

شده توسط  های کلیدی تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده هنگام تدریس  در بایستمیان وی انشجد

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

 پاسخ دهد. 


