
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 
                        هوشبری :یگروه آموزش                          )س( پرستاری حضرت زینبدانشکده : 

 هوشبری ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص

 6/12/1401 :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصیلی:  

 13-15 ساعت:                             شنبهروز:  (1) ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 تپهعلی پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 تپهعلی پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1401 بهمن اريخ تدوين / بازنگری:
 

 (رفعالیفعال و غ يمنيا ،يمنيانواع ا ف،ي)تعار يذات يمنيمقدمات ايمني شناسي و ا:  جلسهعنوان 

 ایمونولوژیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 دهد حیرا توض یشناسیمنیمفهوم ا 

 را توضیح دهد  یشناسیمنیا اهمیت 

 کند فیرا تعر یشناسیمنیا یاهیپا اصطالحات 

 را عنوان کند یمنیا ستمیس یبازو انواع 

 پرسش و پاسخ             ،یسخنرانروش آموزش:  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی-وایت بورد-پروژکتور-امکانات آموزشی:  کامپیوتر

 تکلیف    -فعالیت آموزشی:   پرسش و پاسخ

 عنوان و نوع آزمون: متعاقبا اعالم خواهد شد

 یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 2018لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی1389ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،1392رضا فرید حسینی و همکاران 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 دقیقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دومجلسه 

 
                        هوشبری :یگروه آموزش                          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده : 

 هوشبری ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص

 13/12/1401 ارائه درس:تاريخ  1401-1402سال تحصیلی:  

 13-15روز: شنبه                             ساعت:  (1ايمونولوژی ) :نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 یمنيا ستمیس یهاها و بافتسلول:  جلسهعنوان 

 یمنیا ستمیس یهاها و بافتسلولآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 دینما فیرا نام ببرد و تعر یمنیا یهاسلول 

 را بداند یمنیا یهاو تکامل سلول دیتول یهابافت 

  دهد حیرا توض یلنفاو یهاانواع بافت 

 بافت های لنفاوی را در تولید و تکامل لنفوسیت ها تشریح نماید نقش 

 های غدد تیموس را تشریح نماید  ویژگی 

 مایدتردد لنفوسیت ها را بین خون و لنف تشریح ن جریان 

 پرسش و پاسخ             ،یسخنرانروش آموزش:  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی-وایت بورد-پروژکتور-امکانات آموزشی:  کامپیوتر

 تکلیف    -فعالیت آموزشی:   پرسش و پاسخ

 عنوان و نوع آزمون: متعاقبا اعالم خواهد شد

 مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب،  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 2018لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

 چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی1389جگانی، ایمونولوژی محمد و ، 

  ،1392رضا فرید حسینی و همکاران 



 دقیقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سومجلسه 

 
                        هوشبری :یگروه آموزش                          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده : 

 هوشبری ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص

 20/12/1401 ارائه درس:تاريخ  1401-1402سال تحصیلی:  

 13-15روز: شنبه                             ساعت:  (1ايمونولوژی ) :نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 یخوارگانهیب ستمیکمپلمان و التهاب و س ستمیس ،یباديآنت ژن،يآنت:  جلسهعنوان 

 یخوارگانهیب ستمیکمپلمان و التهاب و س ستمیس ،یبادیآنت ژن،یآنتآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند::  اختصاصیاهداف 

 مکانیسم عمل آنتی بادیها را تشریح نماید 

 ها را نام ببردهای آنتی بادیهای بیولوژیکی کالسانواع و ویژگی 

 بادی پلی کلونال و منوکلونال را توضیح دهدتفاوت بین آنتی 

 عوامل موثر در واکنش آنتی ژن و آنتی بادی را توضیح دهد 

  بیگانه خواری را توضیح دهدمراحل مختلف 

 ها، منوسیت ها وماکروفاژها را سلویژگی ها و عملکرد دفاعی نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها، ماست

 تشریح نماید

 مسیرهای فعال شدن کمپلمان را تشریح نماید 

 پرسش و پاسخ             ،یسخنرانروش آموزش:  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی-وایت بورد-پروژکتور-کامپیوترامکانات آموزشی:  

 تکلیف    -فعالیت آموزشی:   پرسش و پاسخ

 عنوان و نوع آزمون: متعاقبا اعالم خواهد شد

 ه شود.نوشتدر صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 2018لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی1389ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،1392رضا فرید حسینی و همکاران 



 دقیقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 چهارمجلسه 

 
                        هوشبری :یگروه آموزش                          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده : 

 هوشبری ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص

 27/12/1401 تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصیلی:  

 13-15روز: شنبه                             ساعت:  (1ايمونولوژی ) :نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 و هومورال يسلول يمنيا یهاپاسخ:  جلسهعنوان 

 و هومورال یسلول یمنیا یهاپاسخآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند: :  اختصاصیاهداف 

 ویژگی ها و مکانیسم های دفاع طبیعی و اختصاصی را تشریح نماید 

 ایمنی را در انسان لیست نماید در های موثرسلول 

 منوسیت ها وماکروفاژها را  ها،سلماست ،عملکرد دفاعی نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها ویژگی ها و

 تشریح نماید

 کند سهیو هومورال را با هم مقا یسلول یمنیا یواکنش ها 

 ژنعرضه کننده آنتی هایو عملکرد سلول ویژگی APC را توضیح دهد 

 پرسش و پاسخ             ،یسخنرانروش آموزش:  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی-وایت بورد-پروژکتور-امکانات آموزشی:  کامپیوتر

 تکلیف    -فعالیت آموزشی:   پرسش و پاسخ

 عنوان و نوع آزمون: متعاقبا اعالم خواهد شد

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 2018لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،ت جهاد دانشگاهی، چاپ نهم، انتشارا1389ایمونولوژی محمد وجگانی 

  ،1392رضا فرید حسینی و همکاران 

 دقیقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 پنجمجلسه 
 

                        هوشبری :یگروه آموزش                          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده : 
 هوشبری ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص

 19/1/1402 تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصیلی:  

 13-15روز: شنبه                             ساعت:  (1ايمونولوژی ) :)واحد( نام درس

 11 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 ونیناسیها و واکسو واکسن يدر برابر عوامل عفون يمنيا یهاپاسخ:  جلسهعنوان 

 ونیناسیها و واکسو واکسن یدر برابر عوامل عفون یمنیا یهاپاسخ:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 ببرد نام را مصونیت نماید و انواع تعریف را عفونت و مصونیت 

 نقش سیستم ایمنی در مقابل عوامل عفونی میکروبی را بداند 

 نقش سیستم ایمنی در مقابل عوامل ویروسی را بداند 

 مکانیسم دفاعی بدن در مقابل عوامل عفونی داخل سلولی و خارج سلولی را بداند 

 ببرد نام را مصونیت نماید و انواع تعریف را عفونت و مصونیت 

 نماید لیست مثال ذکر با را واکسن نماید و انواع تعریف را واکسن 

 دهد توضیح را واکسیناسیون منع موارد  

 دهد توضیح را واکسیناسیون احتمالی عوارض 

 پرسش و پاسخ             ،یسخنرانروش آموزش:  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی-وایت بورد-پروژکتور-امکانات آموزشی:  کامپیوتر

 تکلیف    -فعالیت آموزشی:   پرسش و پاسخ

 عنوان و نوع آزمون: متعاقبا اعالم خواهد شد

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  متعددی از این کتاب)ترجمه های  2018لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی1389ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،1392رضا فرید حسینی و همکاران 



 دقیقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 ششمجلسه 
 

                        هوشبری :یگروه آموزش                          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده : 
 هوشبری ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص

 26/1/1402 تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصیلی:  

 13-15روز: شنبه                             ساعت:  (1ايمونولوژی ) :نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 بدن یمنیا ستمیس یبرو یهوشیب یاثر داروها:  جلسهعنوان 

 بدن یمنیا ستمیس یبرو یهوشیب یاثر داروهاآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 انواع بیهوشی را بداند 

 ( را یسالمند تحت عمل جراح مارانیدر ب ژهیوبهاثر داروهای بیهوشی بر سیستم ایمنی اکتسابی و طبیعی )

 بداند

  سیستم ایمنی را بدانداثر داروهای موضعی و جنرال بر 

 پرسش و پاسخ             ،یسخنرانروش آموزش:  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی-وایت بورد-پروژکتور-امکانات آموزشی:  کامپیوتر

 تکلیف    -فعالیت آموزشی:   پرسش و پاسخ

 عنوان و نوع آزمون: متعاقبا اعالم خواهد شد

 استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 2018لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی1389ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،1392رضا فرید حسینی و همکاران 

 دقیقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 هفتمجلسه 
                        هوشبری :یگروه آموزش                          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده : 

 هوشبری ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص

 9/2/1402 تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصیلی:  

 13-15روز: شنبه                             ساعت:  (1ايمونولوژی ) :نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 يط يالکسیآناف تيريو مواد آلرژن و مد يتیونیميو اتوا تیحساس شيافزا ،یمونوهماتولوژيا:  جلسهعنوان 

 يو موضع يعموم يهوشیب

سههدف کلی  س شیافزا ،یمونوهماتولوژیا:   جل سا سیآناف تیریو مواد آلرژن و مد یتیونیمیو اتوا تیح شیب یط یالک و  یعموم یهو
 یموضع

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 نماید توصیف را حساسیت ازدیاد های واکنش انواع 

 حساسیت را توصیف کند های مختلف ازدیاد های تیپمکانیسم 

 دهد توضیح را پیوند رد مکانیسم 

 دهد توضیح را خودایمنی ایجاد نماید و علل تشریح را خودایمنی و تولرانس مفهوم 

 های مولد آلرژی را شرح دهدمکانیسم 

 ها را توضیح دهدهای درمانی و پیشگیری از آلرژنروش 

 مفهوم آنافیالکسی را توضیح دهید 

 های آنافیالکسی را شرح دهدمکانیسم 

 پرسش و پاسخ             ،یسخنرانروش آموزش:  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی-وایت بورد-پروژکتور-امکانات آموزشی:  کامپیوتر

 تکلیف    -فعالیت آموزشی:   پرسش و پاسخ

 عنوان و نوع آزمون: متعاقبا اعالم خواهد شد

 .طرح دوره ترکیبی نوشته شوددر صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 2018لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی1389ایمونولوژی محمد وجگانی ، 



  1392حسینی و همکاران، رضا فرید 

 دقیقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 هشتمجلسه 
 

                        هوشبری :یگروه آموزش                          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده : 
 هوشبری ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص

 16/2/1402 تاريخ ارائه درس: 1401-1402سال تحصیلی:  

 13-15روز: شنبه                             ساعت:  (1ايمونولوژی ) :نام درس )واحد(

 11 تعداد دانشجويان: نظری نوع واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 تپهپور علیآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1401بهمن  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 اعضا وندیپ یمونولوژيتومورها و ا یمونولوژيا ،يمنيا ستمیس يينارسا:  جلسهعنوان 

 اعضا وندیپ یمونولوژیتومورها و ا یمونولوژیا ،یمنیا ستمیس یینارساآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

  بداندنارسایی سیستم ایمنی و عوامل ایجاد کننده آن را 

 ها و سیستم ایمنی دخیل در ایمونولوژی پیوند اعضا را بداندسلول 

 عوامل رد پیوند را توضیح دهد 

 را بداند یمنیتومور از پاسخ ا یهافرار سلول یهاسمیتومور و مکان یمونولوژیا 

 پرسش و پاسخ             ،یسخنرانروش آموزش:  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی-بوردوایت -پروژکتور-امکانات آموزشی:  کامپیوتر

 تکلیف    -فعالیت آموزشی:   پرسش و پاسخ

 عنوان و نوع آزمون: متعاقبا اعالم خواهد شد

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

  میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 2018لعباس سال اایمونولوژی ابوکتاب رفرانس 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی1389ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،1392رضا فرید حسینی و همکاران 

 دقیقه  10مدت زمان:     قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 


