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

                                    گروه   ایمني شناسي زپشكي 

ردس  طرح  
                

 

                Lesson plan                       
 

 

 

کاربردی شناسی : ایمنینام درس  

: پزشکی عمومی رشته  

: هتهيه کنند  

 دکتر ميرزاعلی مفضل جهرمی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  برنامه ریزی درسیکميته با همکاری    

 استاد تدوین کننده:

رمی دکتر ميرزاعلی مفضل جه  

1400سال:   
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 پزشکی دانشکده  

 کاربردی  اسیشنایمنی عنوان درس: 

   :موضوع درس 

-و سازوکارسایکونوروایمونولوژی  آشنایی با

های برهمکنش سیستم عصبی و سیستم 

 ایمنی 

 نظری واحد 1 تعداد واحد:  

 شناسی پزشکیایمنی پیش نیاز: 

 دقیقه  120 :1  جلسه   زمان   مدت 

   مخاطب:و رشته  گروه  

 عمومی کیزشپ

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 فر ن 40  : تعداد فراگیران 

   مکان تشکیل کالس: 

دانشکده  8کالس شماره 

 پزشکی 

    اهداف کلی 

 های برهمکنش سیستم عصبی و سیستم ایمنی آشنایی با سایکونوروایمونولوژی و سازوکار

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

-وایمونولوژی و سازوکارورآشنایی با سایکون

م های برهمکنش سیستم عصبی و سیست

  ایمنی 

120  

 دقیقه
 

 

 

 

    با دانشجو باید

-و سازوکار سایکونوروایمونولوژی

های برهمکنش سیستم عصبی و 

را   آنآشنا شود و  سیستم ایمنی

. شرح دهد  

 شناختی

 

 

 

 

تدریس:  روش  از محتوی مجازی  های  با  60دت  م  بهبا استفاده  دانشجویان  رانی و نمایش اخنس  دقیقه  به  سالید 

 35به مدت    دریسسپس تشود.  اده میدقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه د  10و   شودتدریس می

 یابد.  ادامه می دقیقه

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

 دقیقه  10 زمان:                            ری گی بندی و نتیجه جمع 

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

 دقیقه  20  زمان:                                                                    ی ارزشیاب 

د. نهاسخ دپ یزدر سامانه نوید یا کوئ و در اسالیدها ن درس یهای مطرح شده حپرسش می بایستدانشجویان   

 دقیقه20  زمان:                        شده تکلیف ارائه  

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

خ اسپ در سامانه نوید یا کوئیزدر اسالیدها یا و س ن درهای مطرح شده حیپرسشبه  یادداشت نموده و را استاد 

 دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 کاربردی شناسی یمنای  عنوان درس: 

آشنایی با ایمونولوژی تغذیه  :موضوع درس 

 و تاثیر ورزش بر کارکرد سیستم ایمنی

 نظری واحد 1  تعداد واحد:

 شناسی پزشکیایمنی پیش نیاز: 

 دقیقه  120  :2مدت زمان جلسه  

   و رشته مخاطب:  وه گر

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

 س: ل کال مکان تشکی 

دانشکده  8کالس شماره  

 پزشکی 

 اهداف کلی   

 آشنایی با ایمونولوژی تغذیه و تاثیر ورزش بر کارکرد سیستم ایمنی

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 اهداف رفتاری 

 

 حیطه مورد نظر 

یه و تاثیر ورزش  مونولوژی تغذآشنایی با ای 

   نییما بر کارکرد سیستم

120  

 دقیقه

 

 

 
 

ژی تغذیه نولوایمو با ایدجو بدانش

و تاثیر ورزش بر کارکرد سیستم  

شرح دهد. را   هاآنآشنا شود  ایمنی  

 شناختی

 

 

 

 

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

 35به مدت    دریسسپس تشود.  اده مید  حت و مطالعهفرصت استرا  انوی دقیقه به دانشج  10و   شودتدریس می

 یابد.  ادامه می دقیقه

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

 دقیقه  10 زمان:                            ری گی بندی و نتیجه جمع 

شود.یری میگ جهتین ع بندی ومجتوسط استاد  دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

 دقیقه  20  زمان:                                                                    ی ارزشیاب 

د. نهدر سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دو 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 ریس در هنگام تد بایستمیان جوی دانش

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

 دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 کاربردی شناسی ایمنی عنوان درس: 

آشنایی با تاثیر سالمندی بر   : درس وع  موض 

   کارکرد سیستم ایمنی

 نظری واحد 1  تعداد واحد:

 شناسی پزشکیایمنی پیش نیاز: 

 دقیقه 120 :3مدت زمان جلسه  

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

 مکان تشکیل کالس: 

دانشکده  8کالس شماره  

 پزشکی 

 کلی     هداف ا 

 آشنایی با تاثیر سالمندی بر کارکرد سیستم ایمنی
 

 حیطه مورد نظر  اف رفتاری هدا  زمان  رئوس مطالب 

آشنایی با تاثیر سالمندی بر کارکرد سیستم  

  ایمنی

 

 

120  

 دقیقه

 

 

 
 

با تاثیر سالمندی بر  نشجو بایددا

آشنا شود و   کارکرد سیستم ایمنی

 شرح دهد. آن را بیان  علل

 

ختیشنا  

 

 

 

 

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

 35به مدت    دریسسپس تشود.  می  ادهدقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه د  10و   شودتدریس می

 یابد.  ادامه می دقیقه

 و بارگذاری در سامانه نوید Snagitورپوینت با نرم افزار محتوی تولید شده از پا   : وسایل آموزشی 

 دقیقه  10 زمان:                           ری گی بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری میهع بندی و نتیجمجتوسط استاد  دقیقه مطالب کالس  01به مدت   

 دقیقه  20  مان: ز                                                                    ی ارزشیاب 

د. نهدر سامانه نوید یا کوئیز پاسخ دو در اسالیدها ن درس های مطرح شده حیپرسش ستمی بای  دانشجویان  

 دقیقه20  زمان:                        تکلیف ارائه شده 

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

در سامانه نوید یا کوئیز پاسخ در اسالیدها یا و ن درس های مطرح شده حیسشپربه   یادداشت نموده ورا ستاد ا

 دهد. 
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 دانشکده پزشکی 

 کاربردی ی اسشنایمنی عنوان درس: 

های نوین  ایی با روشآشن  :موضوع درس 

   ایمنی درمانی و پزشکی شخصی شده

 نظری واحد 1 تعداد واحد: 

 شناسی پزشکیمنیای  پیش نیاز: 

  120  :4ان جلسه  مدت زم 

 دقیقه

   گروه و رشته مخاطب:

 پزشکی عمومی

 1400-1401 تحصیلی:  سال 

 نفر  40تعداد فراگیران:  

 مکان تشکیل کالس: 

دانشکده  8ره شما کالس 

 پزشکی 

 هداف کلی   ا 

 های نوین ایمنی درمانی و پزشکی شخصی شدهآشنایی با روش

 رئوس مطالب 

 

 زمان 

 

 رفتاری   اهداف 

 

 حیطه مورد نظر 

های نوین ایمنی درمانی و با روش آشنایی

 پزشکی شخصی شده

120  

 دقیقه

 

 

 
 

های نوین  با روشدانشجو باید 

صی ایمنی درمانی و پزشکی شخ

شرح  ها راآشنا شود و آن دهش

 دهد.  

 

 شناختی

 

 

 

 

تدریس:  روش  از محتوی مجازی  های  با سخنر  60به مدت  با استفاده  به  دقیقه  ن  دانشجویاانی و نمایش اسالید 

 35به مدت    دریسسپس تشود.  اده میدقیقه به دانشجویان فرصت استراحت و مطالعه د  10و   شودتدریس می

 یابد.  ادامه می دقیقه

 و بارگذاری در سامانه نوید Snagitتولید شده از پاورپوینت با نرم افزار محتوی    : وسایل آموزشی 

 دقیقه  10 زمان:                           ری ی گ بندی و نتیجه جمع 

شود.گیری میع بندی و نتیجهمجتوسط استاد  ه مطالب کالس دقیق 01 به مدت  

 دقیقه  20  زمان:                                                                     ی ارزشیاب 

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

 دقیقه20  زمان:                        شده تکلیف ارائه  

شده توسط  دریس های کلیدی ت نکتهه مباحث تدریس شدبا استفاده از ریس در هنگام تد بایستمیان دانشجوی 

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

 دهد. 


