
 
 

 

  

 

 
 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول
مقطع /                                                        ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار

 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیرشته تحص

 12/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                            شنبهروز:   (1ايمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 15 تعداد دانشجويان: نطری عملي نوع واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پور دکتر مقداد عبداله:مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

. 

 -ژن ژن، انواع آنتي آنتيخصوصيات ژن،  ، آنتيتعاريف و کاربرد ايمني شناسي در پزشكي ايمونولوژی پايه، مقدمات ايمني شناسي،عنوان درس : 

 ها ساختمان و انواع آن ها، نيمونوگلوبوليا

 بادی آنتيژن و  آشنايي با ايمونولوژی پايه و تعاريف، آنتيهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 یشناس یمنیمفهوم ا 

 یو اکتساب یذات یمنیا ستمیس  

 ژن یو آنت ایمونوژن  

 ها ژن زایی آنتی مؤثر در قدرت ایمنی عوامل 

 عمل آنتی بادیها مكانیسم 

 ها هاي آنتی بادي هاي بیولوژیكی کالس و ویژگی انواع 

 موثر در واکنش آنتی ژن و آنتی بادي عوامل 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 ايمونولوژی ابوالعباس و رويت منبع درس  :

  دقيقه 10     :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40زمان :    مدت 

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 

 

 

 

 

 جلسه دوم

 
مقطع /                                                        ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار

 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیرشته تحص

 19/11/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز:  شنبه                            ساعت:  (1ايمونولوژی ) نام درس )واحد(  : 

 15 تعداد دانشجويان: نوع واحد: نطری عملي

 پور مسئول درس: دکتر مقداد عبداله 1تعداد واحد: 

 پور کتر مقداد عبدالهد:مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

. 
 

 کمپلمان ستميو س ياختصاص -يذات يمنيا -يمنيا یها پاسخعنوان درس : 

 آشنايي با ايمني اختصاصي و غيراختصاصيهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 یمنیانواع پاسخ ا  

 یو اختصاص یذات یمنیا نیب فرق  

 یو ذات یاختصاص ستمیس ياجزا  

 سیستم کمپلمان  اجزاء 

 فعال شدن کمپلمان  هاي راه 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 ايمونولوژی ابوالعباس و رويت منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40زمان :    مدت 

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 



 

 

 

 

 

 سومجلسه 
 

مقطع /                                                        ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیرشته تحص

 26/11/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز:  شنبه                            ساعت:  (1ايمونولوژی ) نام درس )واحد(  : 

 15 تعداد دانشجويان: نوع واحد: نطری عملي

 پور مسئول درس: دکتر مقداد عبداله 1تعداد واحد: 

 پور دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

. 

 يرعفونيو غ يبدن در مقابل عوامل عفون يدفاع اختصاص سميمكانعنوان درس : 

 های سيستم ايمني سيستم دفاعي بدن و عملكرد سلولآشنايي با هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 یمنیا ستمیدر س لیدخ يها انواع سلول  

 يها تكامل سلول نحوه T  وB  

 ها  آن یو عملكرد اختصاص یالتهاب يها  و سلول يا هسته خوار تک گانهیب يها سلول 

 یمنیا ستمیو عملكرد هر کدام در س هیو ثانو هیاول يلنفاو ياعضا 

 ها، منوسیت ها وماکروفاژها  سل ها و عملكرد دفاعی نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها، ماست ویژگی 

 و هومورال  یسلول یمنیا يها واکنش 

 ژن یو عملكرد سلولهاي عرضه کننده آنت ویژگی APC  

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 ايمونولوژی ابوالعباس و رويت منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 

 



 

 

 

 چهارمجلسه 
 

مقطع /                                                        ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیرشته تحص

 3/12/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصيلي  :  

 16-18روز:  شنبه                            ساعت:  (1ايمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 15 تعداد دانشجويان: نوع واحد: نطری عملي

 پور مسئول درس: دکتر مقداد عبداله 1تعداد واحد: 

 دکتر محمدحسين کريمي :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

. 

 يمنيو انواع آن و اتوا تيحساس اديازد -(ونيناسيها و واکس )واکسن یساز مصون ،يعفون یها یماريب یمونولوژياعنوان درس : 

 واکسيناسيون و ازدياد حساسيتهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 یداخل و خارج سلول یعفون عوامل  

 یدر مقابل عوامل عفون یاختصاص یمنیا نقش 

 و انواع واکسن  واکسن 

 واکنش هاي ازدیاد حساسیت  انواع 

 مختلف ازدیاد حساسیت  يتیپ ها يها سمیمكان 

 رد پیوند  مكانیسم 

 تولرانس و خودایمنی و علل ایجاد خودایمنی مفهوم 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 ماژيک، پوينتربورد،  ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 ايمونولوژی ابوالعباس و رويت منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 


