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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 آزمايشگاهيکارشناسي ناپیوسته علوم  :تحصیلي یو رشته مقطع        علوم آزمايشگاهي:گروه آموزشي    پیراپزشکي  :دانشکده

 یش نیاز: پ  نوع واحد:   تعداد واحد:    نام درس:

 B1 مکان برگزاری:                             8 - 10 :ساعتيکشنبه                             :کالس: روز برگزاریزمان 

 دکتر ناصری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:                                دکتر ناصری مسئول درس:  23 تعداد دانشجويان:

طور کلی انواع سلولهای دخیل در سیستم ایمنی اولیه و ثانویه راههای ورود در این درس بعد از تاریخچه ب)لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

و نقش آن در پیوند و همچنین MHCسیستم  ،و آنتی بادیهای ترشحی Agبه بدن و نحوه دفاع سیستم ایمنی بدن ، انواع انواع میکروبها 

 نها و داروها و شیوه های آزمایشگاهی توضیح داده می شود . ازدیاد حساسیت و دفاع سیستم ایمنی بدن در مقابل سلولهای تومورال ، واکس

 

شناخت کلی از سیستم ایمنی و نحوه دفاع آن در مقابل عوامل و بیماریهای (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 توضیح داده شده است . گوناگون که در صدر 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

ظار می رود:از فراگیر انت رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.  انواع آنتی ژنها را از نظر مواد تشکیل دهنده  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )   انواع آنتی بادیهای تولیدی در بدن  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )   Ag-Abنحوه واکنش  -

 . )هدف شناختی(را تجزیه و تحلیل کند  Agو همچنین نحوه بی اثر نمودن  Abساختمان  -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

پرسش و پاسخ  سخنرانی تعاملی   لیپید،کربوهیدرات، –پروتئین  انواع آنتی ژن ها   دقیقه  30

 IgM,IgD,IgE,IgG,IgA و توضیح آنها  Abانواع  دقیقه  30 جلسه قبل 

پرسش و پاسخ نماایش   انواع زنجیره ها،تعداد پیوند های داخلی Ag-Abواکنش  دقیقه 20

   فیلم

 کوئیز 

   چه زمانی بهترین اثر را داردنحوه اتصال،      Ag-Abواکنش  دقیقه  20
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

- MHC ناختی(شهدف )  .را تعریف نماید 

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) و ساختمان زنجیره های آنها MHCکالسهای  انواع -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )  APCتوسط  MHCنحوه عرضه آنتی ژن به  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(های انسانی و محل قرار گرفتن ژنها   MHCنحوه بروز  -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2هجلس

مااااااااااااادت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

پرسش و پاساخ   سخنرانی تعاملی   نامگذاری قطعی،در چه سلولهایی وجود دارند ،علت نامگذاری تعریف  دقیقه   15

 ،ساختمان آنها، زنجیره ا های آنها و توضیحات II,Iکالس  انواع کالسها دقیقه   30 جلسه قبل 

پرسش و پاسخ نمایش  در پیوند ها   –روش مستقیم ،غیر مستقیم  عرضه آنتی ژن دقیقه   30

 فیلم  

 کوئیز 

پلی  ژنهای دخیل در ساخت، محل آنها،وسعت و همچنین نحوه بروز  دقیقه   25

  مورفیسم

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

: کمپلمان از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 تعریف نماید. ) هدف شناختی(کمپلمان را  -

 انواع روشهای فعال شدن کمپلمان را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 بر روی سلولهای مختلف را توضیح دهد. )هدف شناختی( c3b رسبتورها و گیرنده های -

 لیل کند. )هدف شناختی(نحوه مهار سیستم کمپلمان توسط اجزاء مهار کننده آن و همچنین نحوه فرار بعضی از باکتریها را تجزیه و تح

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

پرسااش و پاسااخ  سخنرانی تعاملی   تعریف کمپلمان و تاریخچه  15

 محاوره ای

پرساااش و 

پاسااااااخ 

 جلسه قبل 
  راههای فعال شدن کمپلمان و اجزاء دخیل در آن   30

پرسااش و پاسااخ  برروی انواع سلولهای و نجوه عمل آنها  c3bتوضیح ریستورهای مختلف  30

 نمایش فیلم  

 کوئیز

 فاکتورهای مهار کننده سیستم کمپلمان و همچنین نحوه فرار بعضی از میکروبها از سیستم ایمنی بدن  30
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

رود:از فراگیر انتظار می  رسدر پایان د  

انواع میکروبها را از نظر قرار گرفتن در بدن ) داخل و خارج سلول ( ذکر نماید .  -  

انواع روشهای دفاعی سیستم ایمنی در مقابل میکروبها ی مختلف را فهرست نماید .  -  

د . ح دهضینحوه دفاع ایمنی ثانویه و اولیه و همچنین گریز میکروبها از سیستم ایمنی را تو -  

  هار سیستم ایمنی توسط ویروسهای مختلف را تجزیه و تحلیل نماید.نحوه م -

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ساااااااخنرانی  قارچ   –انگل  –ویروس –باکتری  تعریف انواع میکروبها  دقیقه   30

 تعاملی  

پرسش و پاسخ 

 و اثر سایتوکاین ADCCانواع سلول درگیر در هر کدام اولیه و ثانویه   دقیقه   30 جلسه قبل 

ایمنی سلوالر و همورال و نحاوه   دقیقه   20

   کمک

پرسش و پاساخ     انواع شیوه های گریز از سیستم ایمنی سلولهای ایمنی

 نمایش فیلم  

 کوئیز 

بلااه بااا مقا NV نقااش ایمناای دقیقه  20

 ویروس

 محل استقرار ویروس داخل و خارج سلول ،

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 سرطان و انواع آن را تعریف کند  -

 تغییرات آنتی ژنتیک ایجاد شده در سلولهای سرطانی را ذکر نماید . -

 نحوه دفاع بدن را در مقابل سلولهای سرطانی توضیح دهد  -

 ستم ایمنی و همچنین درمان سلولهای تومورال را فهرست نماید علت عدم موفقیت سی -

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع سرطان علات عادم مقاومات بادن چگاونگی       تعریف سرطان  دقیقه   25

 تحریک سیستم ایمنی بدن

سااخنرانی تعاااملی 

پرساااش و پاساااخ 

 نمایش فیلم

خ پرسااش و پاساا 

 جلسه قبل 
 آنتی ژن های سرطانی تحریک سیستم ایمنی بدن  تغییرات آنتی زنتیکی دقیقه  30

ایمنی ثانویه در مقابل  دقیقه    20

 ویروسها 

سلولهای   به T.helperنحوه کمک –انواع سلولهای ایمنی دخیل در دفاع 

T,B-  در مقابل این سلولها چگونگی تقویت سیستم ایمنی 

 

 Ab//  //  درمانهاا توساط    -توضایع اناواع واکسانها    –توضیع انواع داروها  واکسن و درمان   دقیقه 25

 مونوکلونال
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید.را  ............................................................. -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ............................................................. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ............................................................. -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ............................................................. -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ................................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) .................................................................. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ................................................................. -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ................................................................. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: سردر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ........................................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ........................................................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) .......................................................................... -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( .......................................................................... -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالب رئوس موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. .............................................................. -

 شناختی(هدف  را فهرست کند. ) ............................................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ............................................................... -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ............................................................... -

 

 البی مطبندی ارائهجدول زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس 9جلسه
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 مدت زمان)دقیقه(

 پرسش و پاسخ   سخنرانی  تعریف بیماری  فوزایوز   60 

 آزمون پایان ترم  بحث گروهی   عوامل قارچی   پنیسیلوز 

  رفع اشکال عالئم بالینی   ژئوتریکوز 

   طرز تشخیص آزمایشگاهی درمانی رودوتورولوزیس 

 آزمون پايان ترم شامل تشريحي + چند گزينه ای + پاسخ کوتاه 

 قارچ شناسي دکتر يزدان پرست  -1منابع : 

2- Medical mycology  ازEvans 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. .. را ذکر........................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(........................................................ -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ..................................... را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(....................... -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف ) را توضیح دهد............... ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسپایان ددر   

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي تدريس  یشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ............................................................. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 ان)دقیقه(مدت زم

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 9 

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهنجدول زما

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 پیوسته اتاق عمل  کارشناسي تحصیلي: یو رشته مقطع علوم آزمايشگاهي گروه آموزشي:     پیراپزشکي دانشکده:

 یش نیاز: پ  تئوری نوع واحد:   1 تعداد واحد:   ايمونولوژی  نام درس:

  Bمکان برگزاری:                             13 - 15 :ساعت                         شنبه   :کالس: روز برگزاریزمان 

 دکتر ناصری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:                دکتر ناصری مسئول درس:  35 تعداد دانشجويان:

ی و تاریخچه سلولهای دفاعی و نحوه مقابله با در خصوص نحوه عملکرد سیستم ایمن بطور خالصه)لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 انواع بیماریها، سلولهای سرطانی ،ازدیاد حساسیت و پیوند مطالبی ارائه می شود 

شناخت اجمالی از سیستم ایمنی بددن و ششدنایی بدا نحدوه عمدد شن در مقابلده بدا        (است  همان هدف بینابینی طرح دوره) :يهدف کل

   بیماریها و سلولهای سرطانی

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.  ایمنی و تعریف شن -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )خالصه ایی از تاریخچه  -

 شناختی(هدف . ) توضیح دهدایمنی اولیه و ثانویه را  -

 . )هدف شناختی( توضیح دهدبه بدن را  یعی و سلولهای دفاعی بدن و نحوه ورود میکروبهادهای طبس -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انددواع سددلولها بددرای اولیدده و ثانویدده و تعریددف   ایمنی و تعریف شن  دقیقه  10

 هرکدام  

پرسددو و پاسدد   سخنرانی تعاملی  

 جلسه قبد 

تاریخچدده قدددیم و جدیددد دان ددمندان کدده در   تاریخچه قه دقی  30

 پی رفت علم موثر بودند

ایمنی اولیه و ثانویه سلولهای خاطره ،تعریدف و   تقسیم بندی   دقیقه  30

 تفاوت شنها با هم  

پرسددو و پاسدد   

 نمایو فیلم  

 کوئیز 

پوسددددددت،اددلنفاوی گرههددددددای لنفدددددداوی   سدهای طبیعی دقیقه 30

   نوتروفیدمونوسیت و، دندریتیکسلولهای ،ژماکروفا

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

: ایمنی در مقابد عفونت و تومور را تعریف کند از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) انواع میکروبها و نحوه استقرار در بدن را توضیح دهید  -

 شناختی(هدف ) هرست نمایدانواع سلولهای سرطانی و نحوه دفاع در مقابد شنها را ف -

 شناختی(هدف ).از دسترس سیستم ایمنی را تجزیه و تحلید نماید  نحوه گریز سلولهایی سرطانی و میکروبها -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ایمنددی در مقابددد تومددور و    دقیقه     15

  میکروب

و  تعریف انواع سلولهای سرطانی،باکتری،ویروس،قارچ

 انگد 
سددددددخنرانی 

 تعاملی  

پرسدددددو و  

پاسد  جلسدده  

  هاخارج سلول،داخد سلول ،انگل انواع میکروبها از نظر استقرار دقیقه   30 قبد  

،نحوه دفاع ایمنی اولیه و  خوش خیم،بدخیم،لوسمیها انواع سلولهای سرطانی  30

 ثانویه
 پرسو و پاس 

 نمایو فیلم  

 کوئیز 

گریددز سددلولهای سددرطانی و   دقیقه   20

 میکروبها

،تغییر در سداخت   MHCتغییر شنتی ژنتیک،کاهو 

 پروتئین

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

: ازدياد حساسیت  :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را تعریف نماید .  حساسیتازدیاد -

 شناختی(هدف فهرست کند. )را ت انواع ازدیاد حساسی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) سلولها و شنتی بادیهای دخید در ازدیاد حساسیت -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی(مکانیسم و اثر ایمنی سلوالر در ازدیاد حساسیت  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

پرسو و پاسد    سخنرانی تعاملی    اول تا چهارم ازدیاد حساسیت تعریف انواع ازدیاد حساسیت  دقیقه    15

 نقددددو ایمنددددی دقیقه   30 جلسه قبد 

 سلوالر و هومورال

IgM,IgA,IgE  و لنفوسیتهایT   و نقو شنهدا در ازدیداد

 حساسیت 

سدددددددددد ماسدددددددددت رس ، حساسدددددددددیت زود نحوه اثر و واکنو دقیقه   30

 T.helperنقو  TوBها،لنفوسیتهای ین،بازوفید،سایتوکا
پرسددو و پاسدد  

 نمایو فیلم  

 کوئیز 

ازدیدداد حساسددیت  20

 تاخیری 

 مکانیسم اثر شنها helper)سیتوتوکسیک  Tلنفوسیتهای 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

: از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید. پیوند را تعریف ایمنی -

 شناختی(هدف . )کر نماید انواع پیوند ها و رد شنها را ذ -

 شناختی(هدف . )علت رد پیوند را توضیح دهد  -

 تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( یستم ایمنی و سلولهای دفاعی بدن را در رد پیوند بیان ونقو س -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سدددددددخنرانی  تعریف سلول،بافت ،ارگان،تاریخچه پیوند  دقیقه   15

 تعاملی  

پرسو و پاسد   

 کلیه ،قرنیه ،خون و کبد  انواع پیوند ها  دقیقه    20 جلسه قبد 

پرسو و پاسد    فوق حاد ، حاد و مزمن  رد پیوند  دقیقه   20

 نمایو فیلم  

 یز کوئ
 انواع سلولهای دفاعی،ایمنی اولیه و ثانویه مکانیسم رد پیوند سیستم ایمنی   دقیقه    25

 ها ،داروهاییدسایکلوسپورین ها ، کورتیکواستروئ  روهادا دقیقه    15

 ها مهار کننده سایتوکاین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

ود:از فراگیر انتظار می ر رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. .................................................................................................. -

 ی(را فهرست کند. )هدف شناخت  ................................................................................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(   .................................................................................................. -

 ف شناختی(را تجزیه و تحلید کند. )هد   ................................................................................................. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ماید.را ذکر ن ............................................................. -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ............................................................. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ............................................................. -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( ............................................................. -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ................................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) .................................................................. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ................................................................. -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( ................................................................. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ........................................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ........................................................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) .......................................................................... -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( .......................................................................... -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

     

     

     

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. .............................................................. -

 شناختی(هدف  را فهرست کند. ) ............................................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ............................................................... -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( ............................................................... -

 

 لبی مطابندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرسو و پاس    سخنرانی  تعریف بیماری  فوزایوز   60 

 شزمون پایان ترم  بحث گروهی   عوامد قارچی   پنیسیلوز 

  رفع اشکال عالئم بالینی   ژئوتریکوز 

   طرز ت خیص شزمای گاهی درمانی رودوتورولوزیس 

 زمون پايان ترم شامل تشريحي + چند گزينه ای + پاسخ کوتاه آ

 قارچ شناسي دکتر يزدان پرست  -1منابع : 

2- Medical mycology  ازEvans 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید... را ذکر ........................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ... را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی(......................................................... -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .................................... را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی(........................ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف )را توضیح دهد. .............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسایان ددر پ  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي تدريس ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 ن)دقیقه(مدت زما

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 اتاق عمل نا پیوسته کارشناسی  تحصیلي: یو رشته مقطع   علوم آزمایشگاهی گروه آموزشي:  پیراپزشکی دانشکده:

 -یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   2تعداد واحد:   اتمونولوژی نام درس:

 B2مکان برگزاری:       13- 15:ساعت      شنبه             يک :کالس: روز برگزاریزمان 

 دکتر ناصری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:                  -مسئول درس:        نفر27 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

بله با میکروبها ، ویروسها ، سلولهای سرطانی و همچنین در این درس بطور کلی انواع سلولها و سیستم دفاعی بدن و همچنین راههای مقا

 واکنشهای بدن در مقابل پیوند را بطور خالصه یاد می گیرند 

 
 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

  ستم ایمنی می باشد  با انواع ایمنی و واکسنها و همچنین انواع مختلف و روشهای متفاوت مقابله با بیماریهای گوناگون توسط سیآشنایی 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تاریخپه ایمونولوژی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) تعدادی از بیماریهایی که ریشه کن شده -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )راههای ورودی عامل خارجی به بدن   -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(نی را بطور ایم انواع -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روشهههای تجربههی و دانشههمندان   تاریخچه ایمونولوژی  دقیقه     40   

       مربوطه قدیم و جدید
پرسههه  و پاسههه   سخنرانی تعاملی

 سه قبل جل

تلفههات انسههانی ریشههه کههن   بیماریهای مختلف قدیمی دقیقه  30

 کردن 

پرس  و پاسه  نمهای    

   فیلم

 کوئیز 

  خالصه راههای ورود عوامل خارجی به بدن  //     15

  مختصری در رابطه با انواع ایمنی  //    15

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

رود:از فراگیر انتظار می  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.انواع سلولهای دفاعی بدن  -

    د .های طبیعی دفاعی بدن را توضیح دهراه -

 ایمنی اولیه و ثانویه را با وجه تمایز آنها بیان نماید .  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( نحوه دفاع بدن را بطور کلی  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 دقیقه(مدت زمان)

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سلولهای ایمنی بدن در ایمنی ها ی مختلف اولیه و  دقیقه   30

 ثانویه و نحوه عملکرد 
نوتروفیل ، مونوسیت ،ماکروفاژو 

 انواع لنفوسیتها

پرسهههههه  و  سخنرانی تعاملی

پاسهه  جلسههه 

 قبل  

پرسهه  و پاسهه   های لنفاویه و گر پوست،غددلنفاوی های دفاعی بدن انواع روش 30

 نمای  فیلم  

 کوئیز 

نحوه تحریک و برانگیخته شدن سیستم  اصول کلی نحوه دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی  15

 اولیه و ثانویه  ایمنی

 نحوه اثر، انواع و هاپتن  واکسن  15

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 کمپلمان را تعریف نماید. ) هدف شناختی( -

 انواع روشهای فعال شدن کمپلمان را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 بر روی سلولهای مختلف را توضیح دهد. )هدف شناختی( c3bرسبتورها و گیرنده های  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( نحوه مهار سیستم کمپلمان توسط اجزاء مهار کننده آن و همچنین نحوه فرار بعضی از باکتریها را

 بندی  مطالبجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سههههههخنرانی   تعریف کمپلمان و تاریخچه  15

 تعاملی

پرسههههه  و 

پاس  جلسهه  

 قبل  
  راههای فعال شدن کمپلمان و اجزاء دخیل در آن   30

پرس  و پاس   برروی انواع سلولهای و نجوه عمل آنها  c3bهای مختلف توضیح ریستور 30

 نمای  فیلم

 کوئیز

 فاکتورهای مهار کننده سیستم کمپلمان و همچنین نحوه فرار بعضی از میکروبها از سیستم ایمنی بدن  30

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

ذکر نماید .  راها را از نظر قرار گرفتن در بدن ) داخل و خارج سلول (انواع میکروب -  

انواع روشهای دفاعی سیستم ایمنی در مقابل میکروبها ی مختلف را فهرست نماید .  -  

ح دهید . نحوه دفاع ایمنی ثانویه و اولیه و همچنین گریز میکروبها از سیستم ایمنی را توضی -  

  .تجزیه و تحلیل نمایدتوسط ویروسهای مختلف را نحوه مهار سیستم ایمنی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان                                                                 

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 سخنرانی تعاملی قارچ   –انگل  –ویروس –باکتری  تعریف انواع میکروبها  دقیقه   30

 

پرسهه  و پاسهه  

 و اثر سایتوکاین ADCCانواع سلول درگیر در هر کدام اولیه و ثانویه   دقیقه   30 جلسه قبل 

ایمنی سهلورر و همهورال و نحهوه     دقیقه   20

   کمک
پرسهه  و پاسهه     انواع شیوه های گریز از سیستم ایمنی سلولهای ایمنی

 نمای  فیلم

 کوئیز 

 محل استقرار ویروس داخل و خارج سلول ، مقابله با ویروس NV نق  ایمنی دقیقه  20

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 .سرطان و انواع آن را تعریف کند  -

 تغییرات آنتی ژنتیک ایجاد شده در سلولهای سرطانی را ذکر نماید . -

 .قابل سلولهای سرطانی توضیح دهد نحوه دفاع بدن را در م -

 .علت عدم موفقیت سیستم ایمنی و همچنین درمان سلولهای تومورال را فهرست نماید  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ن چگهونگی  انواع سرطان علهت عهدم مقاومهت بهد     تعریف سرطان  دقیقه   25

 تحریک سیستم ایمنی بدن

 سخنرانی تعاملی

پرسههه  و پاسههه  

 نمای  فیلم  

پرسهه  و پاسهه   

 جلسه قبل 
 آنتی ژن های سرطانی تحریک سیستم ایمنی بدن  تغییرات آنتی زنتیکی دقیقه  30

ایمنی ثانویه در مقابل  دقیقه    20

 ویروسها 

سلولهای   به T.helperنحوه کمک –انواع سلولهای ایمنی دخیل در دفاع 

T,B-  در مقابل این سلولها چگونگی تقویت سیستم ایمنی 

 

 Ab//  //  درمانهها توسهط    -توضهیع انهواع واکسهنها    –توضیع انواع داروها  واکسن و درمان  دقیقه  25

 مونوکلونال

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان                                                              

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

     

 کوتاه  آزمون پايان ترم شامل تشريحي + چند گزينه ای + پاسخ

 قارچ شناسي دکتر يزدان پرست  -1منابع : 

2- Medical mycology  ازEvans 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهزمان جدول

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دف ه)  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 یه و تحلیل کند. )هدف شناختی(............................................................ را تجز -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 7 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .............................. را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(.............................. -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 ختی(شناهدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسددر پایان   

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )............. ................................................ -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اف رفتاری جلسه پانزدهم:اهد

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي  ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف هرست کند. )را ف.............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 قیقه(مدت زمان)د

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

  کارشناسي هوشبری تحصیلي: یو رشته مقطع علوم آزمايشگاهي گروه آموزشي:       پیراپزشکي  دانشکده:

 یش نیاز: پ  تئوری نوع واحد:   1 تعداد واحد:    نام درس:

  C1مکان برگزاری:                             8-10 :ساعت                         دوشنبه   :کالس: روز برگزاریزمان 

 دکتر ناصری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:                دکتر ناصری مسئول درس:  27 تعداد دانشجويان:

ای دفاعی و نحوه مقابله با در خصوص نحوه عملکرد سیستم ایمنی و تاریخچه سلوله بطور خالصه)لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 انواع بیماریها، سلولهای سرطانی ،ازدیاد حساسیت و پیوند مطالبی ارائه می شود 

شناخت اجمالی از سیستم ایمنی بددن و ششدنایی بدا نحدوه عمدد شن در مقابلده بدا        (است  همان هدف بینابینی طرح دوره) :يهدف کل

   بیماریها و سلولهای سرطانی

 اول: اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.  ایمنی و تعریف شن -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )خالصه ایی از تاریخچه  -

 شناختی(هدف . ) توضیح دهدایمنی اولیه و ثانویه را  -

 . )هدف شناختی( دهید توضیح یعی و سلولهای دفاعی بدن و نحوه ورود میکروبها به بدن را دهای طبس -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انددواع سددلولها بددرای اولیدده و ثانویدده و تعریددف   ایمنی و تعریف شن  دقیقه  10

 هرکدام  

پرسددو و پاسدد   سخنرانی تعاملی  

 جلسه قبد 

یخچدده قدددیم و جدیددد دان ددمندان کدده در  تار تاریخچه دقیقه   30

 پی رفت علم موثر بودند

ایمنی اولیه و ثانویه سلولهای خاطره ،تعریدف و   تقسیم بندی   دقیقه  30

 تفاوت شنها با هم  

پرسددو و پاسدد   

 نمایو فیلم  

 کوئیز 

پوسددددددت،اددلنفاوی گرههددددددای لنفدددددداوی   سدهای طبیعی دقیقه 30

   نوتروفیدیت ومونوس، سلولهای دندریتیک،ژماکروفا

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

: ایمنی در مقابد عفونت و تومور را تعریف کند از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) انواع میکروبها و نحوه استقرار در بدن را توضیح دهید  -

 شناختی( هدف) انواع سلولهای سرطانی و نحوه دفاع در مقابد شنها را فهرست نماید -

 شناختی(هدف ).از دسترس سیستم ایمنی را تجزیه و تحلید نماید  نحوه گریز سلولهایی سرطانی و میکروبها -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ایمنددی در مقابددد تومددور و    دقیقه     15

  میکروب

و  لولهای سرطانی،باکتری،ویروس،قارچتعریف انواع س

 انگد 
سددددددخنرانی 

 تعاملی  

پرسدددددو و  

پاسد  جلسدده  

  هاخارج سلول،داخد سلول ،انگل انواع میکروبها از نظر استقرار دقیقه   30 قبد  

،نحوه دفاع ایمنی اولیه و  خوش خیم،بدخیم،لوسمیها انواع سلولهای سرطانی  30

 ثانویه
پرسو و پاس  

 نمایو فیلم  

 ئیز کو

گریددز سددلولهای سددرطانی و   دقیقه   20

 میکروبها

،تغییر در سداخت   MHCتغییر شنتی ژنتیک،کاهو 

 پروتئین

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

: ازدياد حساسیت  :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را تعریف نماید .  حساسیتازدیاد -

 شناختی(هدف ) فهرست کند.را انواع ازدیاد حساسیت  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) سلولها و شنتی بادیهای دخید در ازدیاد حساسیت -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی(مکانیسم و اثر ایمنی سلوالر در ازدیاد حساسیت  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 بيارزشیا ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

پرسو و پاسد    سخنرانی تعاملی    اول تا چهارم ازدیاد حساسیت تعریف انواع ازدیاد حساسیت  دقیقه    15

 نقددددو ایمنددددی دقیقه   30 جلسه قبد 

 سلوالر و هومورال

IgM,IgA,IgE  و لنفوسیتهایT   و نقو شنهدا در ازدیداد

 حساسیت 

سدددددددددد ماسدددددددددت حساسدددددددددیت زود رس ، نحوه اثر و واکنو دقیقه   30

 T.helperنقو  TوBها،لنفوسیتهای ینازوفید،سایتوکا،ب
پرسددو و پاسدد  

 نمایو فیلم  

 کوئیز 

ازدیدداد حساسددیت  20

 تاخیری 

 مکانیسم اثر شنها helper)سیتوتوکسیک  Tلنفوسیتهای 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

: از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 ناختی(شهدف )  نماید.پیوند را تعریف  ایمنی -

 شناختی(هدف . )کر نماید انواع پیوند ها و رد شنها را ذ -

 شناختی(هدف . )علت رد پیوند را توضیح دهد  -

 تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( یستم ایمنی و سلولهای دفاعی بدن را در رد پیوند بیان ونقو س -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالب رئوس موضوع درس

سدددددددخنرانی  تعریف سلول،بافت ،ارگان،تاریخچه پیوند  دقیقه   15

 تعاملی  

پرسو و پاسد   

 کلیه ،قرنیه ،خون و کبد  انواع پیوند ها  دقیقه    20 جلسه قبد 

پرسو و پاسد    فوق حاد ، حاد و مزمن  رد پیوند  دقیقه   20

 نمایو فیلم  

 کوئیز 
 انواع سلولهای دفاعی،ایمنی اولیه و ثانویه مکانیسم رد پیوند سیستم ایمنی   دقیقه    25

 ها ،داروهاییدسایکلوسپورین ها ، کورتیکواستروئ  روهادا دقیقه    15

 ها مهار کننده سایتوکاین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. .................................................................................................. -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(  ................................................................................................... -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(   .................................................................................................. -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی(   ................................................................................................. -

 ی مطالببندی ارائهزمانجدول 

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ختی(شناهدف )  را ذکر نماید. ............................................................. -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ............................................................. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ............................................................. -

 تحلید کند. )هدف شناختی(را تجزیه و  ............................................................. -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ................................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) .................................................................. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ................................................................. -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( ................................................................. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ........................................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ........................................................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) .......................................................................... -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( .......................................................................... -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

     

     

     

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. .............................................................. -

 شناختی(هدف  را فهرست کند. ) ............................................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ............................................................... -

 را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( ............................................................... -

 

 لبی مطابندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پرسو و پاس    سخنرانی  تعریف بیماری  فوزایوز   60 

 شزمون پایان ترم  بحث گروهی   عوامد قارچی   پنیسیلوز 

  رفع اشکال عالئم بالینی   ژئوتریکوز 

   طرز ت خیص شزمای گاهی درمانی رودوتورولوزیس 

 زمون پايان ترم شامل تشريحي + چند گزينه ای + پاسخ کوتاه آ

 قارچ شناسي دکتر يزدان پرست  -1منابع : 

2- Medical mycology  ازEvans 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید... را ذکر ........................................................... -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ... را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی(......................................................... -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 .................................... را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی(........................ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف )را توضیح دهد. .............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     



 به نام خـداوند جـان آفـرين
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 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسایان ددر پ  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي تدريس ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه
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 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 ن)دقیقه(مدت زما

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

     

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .. را ذکر نماید............................................................ -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ).............. ............................................... -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجزیه و تحلید کند. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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