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��ی �ما�ی ���م                                                                گاه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا  دا��
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س  � ��ح  
                     Lesson plan                       

 

 

 

   دو شناسی نام درس: ایمنی

 رشته: ارشد انگل شناسی پزشکی 

:هتهیه کنند  

 دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  برنامه ریزي درسیکمیته با همکاري    

 استاد تدوین کننده:

رمی جه اعلی مفضلدکتر میرز  

1400سال:   
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  پزشکی دانشکده  

  دو شناسیایمنی عنوان درس:

و   يباد  یآنت- ژن  یواکنش آنت :موضوع درس

  ها ي باد   یآنت ونیتراس یت

  نظري  واحد 1 تعداد واحد:

  یکشناسی ایمنی پیش نیاز:

  دقیقه 120 :1  جلسه   زمان   مدت

    مخاطب:و رشته  گروه 

  پزشکی  یگل شناسارشد ان

  1400- 1401 تحصیلی:  سال 

  نفر  2 : فراگیران   تعداد

  مکان تشکیل کالس: 

، حشره  شناسیگروه انگل 

  پزشکی شناسیو قارچ شناسی

     اهداف کلی

  ها يباد یآنت   ونیتراسیو ت يباد  یآنت- ژن  یواکنش آنت آشنایی با 

  رئوس مطالب 

  

 زمان 

 

  اهداف رفتاري 

  

  حیطه مورد نظر 

  یآنت- ژن ینتآ  هاي واکنش   انواع آشنایی با

السیون و  اسیون، فلوکوینشامل: آگلوت يباد

   ها ي باد  ی آنت  ونیتراسیو تپرسیپیتاسیون 

 

  

120  

 دقیقه 

 
 
 

  

- ژن ی واکنش آنتبا  دانشجو باید

شامل: آگلوتیناسیون،   ي باد  ی آنت

و  فلوکوالسیون و پرسیپیتاسیون 

  آشنا شود  هاي باد   یآنت ونیتراس یت

.شرح دهد را  هاآن  و سازوکار  

اختی شن  

 
 
 

 

دقیقه با سخنرانی و نمایش اسالید به    120به مدت آفلالین  ستفاده از محتوي مجازي  با ا هاي تدریس: وش ر 

  .شود س میدانشجویان تدری

  و بارگذاري در سامانه نوید suite  iSpringپاورپوینت با نرم افزار محتوي تولید شده از :وسایل آموزشی 

  دقیقه  10 زمان:                                 گیري بندي و نتیجه جمع 

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

  دقیقه 90 زمان:                                                                           ارزشیابی 

د.ندهپاسخ در سامانه نوید در اسالیدها هاي مطرح شده پرسش می بایست دانشجویان   

  دقیقه  90 زمان:                               تکلیف ارائه شده 

  ده توسطشهاي کلیدي تدریس نکتهه مباحث تدریس شدبا استفاده از در هنگام تدریس  بایستمیان دانشجوی

  د.نپاسخ دهدر سامانه نوید در اسالیدها یا و رس ن دهاي مطرح شده حیپرسشبه   یادداشت نموده و  را استاد 


