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                Lesson plan                       
 

 

 

شناسی پزشکی نام درس: ایمنی  

ی رشته: پزشکی عموم  

:هتهیه کنند  

 دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  برنامه ریزي درسیکمیته با همکاري    

 استاد تدوین کننده:

ی رم دکتر میرزاعلی مفضل جه  

9391سال:   

       



٢ 
 

  

  

  پزشکی دانشکده  

  شناسی پزشکیایمنی عنوان درس:

آشنایی با تاریخچه و    :موضوع درس 

   شناسی پزشکیکلیات رشته ایمنی

  عملی)  0/ 2نظري +   8/1( 2 تعداد واحد:

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه 120 :1  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  نفر  40 : تعداد فراگیران 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  دانشکده پزشکی    5شماره 

     اهداف کلی

  شناسی پزشکیآشنایی با تاریخچه و کلیات رشته ایمنی

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

آشنایی با تاریخچه و کلیات و کاربرد  

پزشکی یشناسرشته ایمنی  

201  

 دقیقه 

 
 
 

  

و کلیات  باید با تاریخچه  و شج دان

ی آشنا پزشک شناسیایمنی رشته

شرح  شود و کاربردهاي این رشته را 

.دهد   

 شناختی 

 
 

دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان  60به مدت  با استفاده از محتوي مجازي  هاي تدریس: وش ر 

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

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

    در سامانه نوید و بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي 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  هاي مطرح شده حیپرسش می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهه مباحث تدریس شدبا استفاده از  م تدریس در هنگا بایستمیان جویدانش

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

  پاسخ دهد.

  دانشکده پزشکی 



٣ 
 

  

  دانشکده پزشکی 

  یکشناسی پزشایمنی عنوان درس:

کارکرد   آشنایی با موضوع درس:

ستم  هاي سیها و بافت لها، سلوولکولم

  0/ 2نظري +  8/1( 2 تعداد واحد:  ایمنی

  عملی) 

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه 120 2  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  نفر  40تعداد فراگیران: 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  دانشکده پزشکی    5شماره 

    کلی    اهداف

  هاي سیستم ایمنی ا و بافت هها، سلولد مولکولآشنایی با کارکر

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

ها و  ها، سلولآشنایی با کارکرد مولکول

هاي سیستم ایمنی بافت  

 

  

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

ها،  با کارکرد مولکول دانشجو باید  

هاي سیستم افت بها و  سلول

  هاآنشود و کاربردهاي   ناآشایمنی 

شرح دهد.را   

تی شناخ  

 
 
 

 

دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان  60به مدت  با استفاده از محتوي مجازي  هاي تدریس: روش 

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

  .   یابدادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي و  مجتوسط استاد دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

  یقه قد20 زمان:                                                                          ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد.و در اسالیدها ن درس  هاي مطرح شده حیپرسش  می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهشده استفاده از مباحث تدریس   ابدر هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی

در سامانه نوید یا کوئیز  در اسالیدها یا و ن درس هاي مطرح شده حیپرسشبه   دداشت نموده و  ایرا استاد 

  پاسخ دهد.



٤ 
 

  

  دانشکده پزشکی 

  شناسی پزشکیایمنی عنوان درس:

درس  با  :  موضوع  و    هاباديآنتیآشنایی 

  ها  هاي آنهپذیرند

  عملی)  0/ 2نظري +   8/1( 2 تعداد واحد:

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه 120 :3  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 یلی:حص ت   سال 

  نفر  40اگیران: تعداد فر 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  دانشکده پزشکی    5شماره 

  اهداف کلی   

  ها  هاي آنرندهیو پذ ها بادي آنتیآشنایی با 

  

  الب رئوس مط 

  

 زمان 

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

بآشنا پذیرنده  هاباديآنتیا  یی  هاي  و 

  ها  آن

 
 

  

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

و    هاباديآنتیبا دانشجو باید 

آشنا شود و    هاهاي آنپذیرنده

  شرح دهد.بیان  کارکرد آن را

 

 شناختی 

 
 
 

 

رانی و نمایش اسالید به دانشجویان قیقه با سخند 60به مدت  ي  ز محتوي مجازا با استفاده هاي تدریس: روش 

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

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدي رو بارگذا Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 ي گیر نتیجه   بندي وجمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي و  مجتوسط استاد الس مطالب ک دقیقه  01به مدت   

  دقیقه 20 زمان:                                                                          ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد.ا سالیدهو در ا ن درس  هاي مطرح شده حیشپرس   می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی

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

  پاسخ دهد.



٥ 
 

  

  دانشکده پزشکی 

  شناسی پزشکیایمنی عنوان درس:

درس با  موضوع  آشنایی  سلول:  - تکوین 

  ها بادي آنتی  ژنتیک و B هاي 

  عملی)  0/ 2نظري +   8/1( 2 تعداد واحد:

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه 120 :4  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  ر نف 40تعداد فراگیران: 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  دانشکده پزشکی    5شماره 

  اهداف کلی   

  ها بادي ژنتیک آنتی و B هايتکوین سلولآشنایی با 

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  اف رفتاري اهد 

  

  حیطه مورد نظر 

ژنتیک   و B هايتکوین سلولآشنایی با 

  هاباديآنتی

 

  

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

  B هاي تکوین سلول دانشجو باید با 

آشنا شود و   هاباديژنتیک آنتی و

  شرح دهد.  را  هاآن

 

 شناختی 

 
 
 

 

دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان  60به مدت  با استفاده از محتوي مجازي  هاي تدریس: روش 

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

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

شود.می گیرينتیجهع بندي و  مجسط استاد وتدقیقه مطالب کالس  01به مدت   

  دقیقه 20 زمان:                                                                          ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد.و در اسالیدها ن درس  هاي مطرح شده حیپرسش  می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                                تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده در هنگام تدریس  یستابمیان دانشجوی

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

  پاسخ دهد.



٦ 
 

  

  دانشکده پزشکی 

  کیپزش یشناسایمنی عنوان درس:

درس با  :  موضوع    هاي مولکولآشنایی 

  نسجی و پلی مورفیسم ي سازگار

  عملی)  0/ 2نظري +   8/1( 2 تعداد واحد:

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه  120 :5  ه س جل  زمان   مدت

    ب:مخاطو رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  نفر  40تعداد فراگیران: 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  دانشکده پزشکی    5 شماره

  اهداف کلی   

  نسجی و پلی مورفیسم  ي سازگار هاي وللکموآشنایی با 

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

نسجی و   ي سازگار هاي لومولکبا  اییآشن

  سمپلی مورفی

  

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

  هاي مولکولبا دانشجو باید 

نسجی و پلی مورفیسم   ي سازگار

  .  دها را شرح ده آشنا شود و آن 

 

اختی شن  

 
 
 

 

دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان  60به مدت  با استفاده از محتوي مجازي  هاي تدریس: روش 

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

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitا نرم افزار از پاورپوینت ب همحتوي تولید شد  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي و  مجتوسط استاد الس دقیقه مطالب ک  01به مدت   

  دقیقه 20 زمان:                                                                           ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد.و در اسالیدها ن درس  هاي مطرح شده حیپرسش  یست می بادانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                                تکلیف ارائه شده 

وسط  تشده هاي کلیدي تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی

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

  پاسخ دهد.



٧ 
 

  

  دانشکده پزشکی 

  زشکیشناسی پ ایمنی عنوان درس:

درس  سلول  Tهاي  سلول:  موضوع  هاي  و 

  ها هاي آنکشنده طبیعی و پذیرنده 

  ) عملی 0/ 2نظري +   8/1( 2 تعداد واحد:

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه 120 :6  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  نفر  40تعداد فراگیران: 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  دانشکده پزشکی   5شماره 

  

  اهداف کلی   

  ها هاي آنهاي کشنده طبیعی و پذیرندهو سلول Tهاي  سلول

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  تاري رف اهداف  

  

  حیطه مورد نظر 

- و سلول Tهاي  ا انواع  سلولآشنایی ب

  ها هاي آننده طبیعی و پذیرندههاي کش

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

 آشنایی با انواعدانشجو باید  

هاي کشنده  و سلول Tهاي  سلول

آشنا ها  هاي آن طبیعی و پذیرنده 

  ها را شرح دهد.  شود و آن

 

 شناختی 

 
 
 

 

یقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان دق  60به مدت  ا استفاده از محتوي مجازي  بهاي تدریس: روش 

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

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري نتیجه بندي و  جمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي و  مجتوسط استاد دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

  دقیقه 20 زمان:                                                                          ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد.الیدها و در اسن درس  هاي مطرح شده حیپرسش  بایست می  دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده س در هنگام تدری بایستمیان دانشجوی

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

  پاسخ دهد.



٨ 
 

  

  دانشکده پزشکی 

  شناسی پزشکیایمنی عنوان درس:

عرضه  هاي آشنایی با سلول :موضوع درس

  ) و عرضه انواعAPCsژن (ه آنتیکنند

  هاي ایمنی ها به سلولژنآنتی

  ی) عمل 0/ 2نظري +   8/1( 2 تعداد واحد:

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه 120 :7  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  نفر  40تعداد فراگیران: 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  زشکی  دانشکده پ  5شماره 

  اهداف کلی   

  هاي ایمنی  ها به سلولنژآنتی ) و عرضه انواعAPCsژن (عرضه کننده آنتیهاي آشنایی با سلول

 

  رئوس مطالب 

  

مان ز   

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

ژن  عرضه کننده آنتیهاي آشنایی با سلول

)APCsها به  ژنآنتی  ضه انواع ) و عر

  هاي ایمنی  سلول

  

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

عرضه هاي  با سلولدانشجو باید 

) و عرضه APCsژن (کننده آنتی

هاي  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 محتوي مجازي  هاي تدریس: روش 

به مدت   سپس تدریس شود. دقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه داده می 10و  شودریس میتد

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي و  مجتوسط استاد الب کالس دقیقه مط 01به مدت   

  دقیقه 20 زمان:                                                                           ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد.و در اسالیدها ن درس  هاي مطرح شده حیپرسش  می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

شده توسط  ریس هاي کلیدي تدنکتهستفاده از مباحث تدریس شده با ا در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی

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

  پاسخ دهد.



٩ 
 

  

  

  دانشکده پزشکی 

  پزشکیشناسی منیای عنوان درس:

سازوکارهاي  : آشنایی با موضوع درس

    همورالایجاد پاسخ ایمنی 

  عملی)  0/ 2نظري +   8/1( 2 تعداد واحد:

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه  120 :8  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  نفر  40تعداد فراگیران: 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  زشکی  دانشکده پ  5 شماره

  اهداف کلی   

    منی همورال سازوکارهاي ایجاد پاسخ ایآشنایی با 

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

سازوکارهاي ایجاد پاسخ ایمنی  آشنایی با 

    همورال

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

سازوکارهاي ایجاد  دانشجو باید با 

آشنا شود و    پاسخ ایمنی همورال

  رح دهد.  ها را شآن

 

اختی شن  

 
 
 

 

دانشجویان دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به   60مدت   بهبا استفاده از محتوي مجازي  هاي تدریس: روش 

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

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي و  مجتوسط استاد دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

  دقیقه 20 زمان:                                                                          ارزشیابی 

سخ دهد.در سامانه نوید یا کوئیز پاو در اسالیدها ن درس  هاي مطرح شده حیپرسش  می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی

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

  دهد.پاسخ 



١٠ 
 

  

  دانشکده پزشکی 

  شناسی پزشکیایمنی عنوان درس:

و  تاریخچه  آشنایی با : موضوع درس

ایمونوهماتولوژي و شرایط اهداء  مفاهیم  

  خون 

  عملی)  0/ 2نظري +   8/1( 2 واحد:  تعداد

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه 120 :9  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:رشته    و گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  نفر  40تعداد فراگیران: 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  دانشکده پزشکی    5شماره 

  اهداف کلی   

  ایمونوهماتولوژي و شرایط اهداء خونتاریخچه و مفاهیم آشنایی با 

  

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  رفتاري اهداف  

  

  حیطه مورد نظر 

و مفاهیم   تاریخچهآشنایی با 

  ونوهماتولوژي و شرایط اهداء خون ایم

  

201  

 دقیقه 

 
 
 

  

تاریخچه و مفاهیم  با  دانشجو باید  

ایمونوهماتولوژي و شرایط اهداء  

ها را شرح شنا شود و آنآ خون

  دهد.  

 

 شناختی 

 
 
 

 

انشجویان دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به د 60  به مدتبا استفاده از محتوي مجازي  هاي تدریس: روش 

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

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي و  مجاستاد  توسط دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

  دقیقه 20 زمان:                                                                          ارزشیابی 

پاسخ دهد.نوید یا کوئیز   در سامانهو در اسالیدها ن درس  هاي مطرح شده حیپرسش  می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی

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

  خ دهد.پاس



١١ 
 

  

  دانشکده پزشکی 

  شکیشناسی پزایمنی عنوان درس:

هاي خونی  با گروهآشنایی : موضوع درس

ABOهاي خونی فرعی ، ارهاش و گروه  

  عملی)  0/ 2نظري +   8/1( 2 واحد:  تعداد

  ندارد  پیش نیاز:

  دقیقه  120 :10  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 ی:تحصیل   سال 

  نفر  40داد فراگیران: تع 

کالس  مکان تشکیل کالس:

  دانشکده پزشکی    5شماره 

  اهداف کلی   

  هاي خونی فرعی ، ارهاش و گروهABOهاي خونی با گروه شنایی آ

  

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

، ارهاش  ABOهاي خونی با گروه آشنایی 

  هاي خونی فرعی و گروه

  

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

هاي خونی با گروه انشجو باید د

ABOخونی  هاي ، ارهاش و گروه

کیل  چگونگی تششنا شود و فرعی آ

  ها را شرح دهد.  آنو اهمیت بالینی  

  

  

ناختی ش  

 
 
 

 

دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان  60به مدت  با استفاده از محتوي مجازي  هاي تدریس: روش 

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

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

شود.گیري مینتیجهع بندي 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  هاي مطرح شده حیپرسش  می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                                تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده ام تدریس در هنگ بایستمیان دانشجوی

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

  پاسخ دهد.



١٢ 
 

  

  

  دانشکده پزشکی 

  پزشکی شناسییمنیا  عنوان درس:

- فرآوردهآشنایی با انواع : موضوع درس

و همچنین روش تهیه،   هاي خونی 

  ها آن کاربرد نگهداري و 

  عملی)  2/0نظري +   8/1( 2 تعداد واحد:  

  ندارد  یاز:پیش ن 

  دقیقه 120 :11  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی عمومی 

  1399- 1400 تحصیلی:  سال 

  نفر  40تعداد فراگیران: 

کالس  تشکیل کالس:مکان  

  دانشکده پزشکی    5شماره 

  هداف کلی   ا 

  ها و کاربرد آنو همچنین روش تهیه، نگهداري  هاي خونیفرآورده آشنایی با انواع 
  

  الب رئوس مط 

  

 زمان 

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

و   هاي خونیفرآورده آشنایی با انواع 

  و کاربرد همچنین روش تهیه، نگهداري  

  ها آن

120  

 دقیقه 

 
  

هاي  فرآورده انواع  دانشجو باید  

و همچنین روش تهیه،  نیخو

  ها و کاربرد آننگهداري 

 ها را شرح دهد.  آشنا شود و آن 

 شناختی 

 
 
 

 

دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به دانشجویان  60به مدت  با استفاده از محتوي مجازي  هاي تدریس: روش 

به مدت   سپس تدریس شود. شجویان فرصت استراحت و مطالعه داده مییقه به دان دق  10و  شودتدریس می

  یابد.   ادامه میدقیقه   35

  در سامانه نویدو بارگذاري  Snagitمحتوي تولید شده از پاورپوینت با نرم افزار  :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

.شودگیري مینتیجهو    ع بندي مجتوسط استاد قیقه مطالب کالس د 01به مدت   

  دقیقه 20 زمان:                                                                          ارزشیابی 

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دهد.و در اسالیدها ن درس  هاي مطرح شده حیپرسش  می بایست دانشجویان   

  دقیقه 20 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

شده توسط  هاي کلیدي تدریس نکتهبا استفاده از مباحث تدریس شده هنگام تدریس  در  بایستمیان انشجوید

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

  پاسخ دهد.


