
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 جلسه اول
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 11/11/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 1-14 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله)به ترتيب حروف الفبا(:  مدرسين دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

ژن، آنتی ،تعاریف و کاربرد ایمنی شناسی در پزشکی ایمونولوژی پایه، مقدمات ایمنی شناسی،عنوان درس : 

 هاساختمان و انواع آن ها،نيمونوگلوبولیا -ژنژن، انواع آنتیآنتیخصوصيات 

 بادیو آنتی ژنآنتی، آشنایی با ایمونولوژی پایه و تعاریفهدف کلی درس :  

  : اختصاصیاهداف 
 یشناسیمنیمفهوم ا 

 یو اکتساب یذات یمنیا ستمیس  

 ژنیو آنت ایمونوژن  

 هاژنزایی آنتیمؤثر در قدرت ایمنی عوامل 

 عمل آنتی بادیها مكانیسم 

 هاهاي آنتی باديهاي بیولوژیكی کالسو ویژگی انواع 

 باديثر در واکنش آنتی ژن و آنتی مو عوامل 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 پروژه              /عالیت آموزشی :   تکلیف ف

 پرسش و پاسخ عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 دومجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 02/11/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 1-14 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 کمپلمان ستميو س یاختصاص -یذات یمنیا -یمنیا یهاپاسخعنوان درس : 

 آشنایی با ایمنی اختصاصی و غيراختصاصیهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 یمنیانواع پاسخ ا  

 یو اختصاص یذات یمنیا نیب فرق  

 یو ذات یاختصاص ستمیس ياجزا  

 سیستم کمپلمان  اجزاء 

 فعال شدن کمپلمان هايراه 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پاسخپرسش و عنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 سومجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 0/10/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 1-14 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یرعفونيو غ یبدن در مقابل عوامل عفون یدفاع اختصاص سميمکانعنوان درس : 

 های سيستم ایمنیسيستم دفاعی بدن و عملکرد سلولآشنایی با هدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 یمنیا ستمیدر س لیدخ يهاانواع سلول  

 يهاتكامل سلول نحوه T  وB  

 ها آن یو عملكرد اختصاص یالتهاب يهاو سلول ياهستهخوار تک گانهیب يهاسلول 

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

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

 و هومورال  یسلول یمنیا يها واکنش 

 ژنیهاي عرضه کننده آنتلو عملكرد سلو ویژگی APC 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 رویتایمونولوژی ابوالعباس و 

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 چهارمجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 0/10/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 1-14 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

و  تيحساس ادیازد -(ونيناسيها و واکس)واکسن یسازمصون ،یعفون یهایماريب یمونولوژیاعنوان درس : 

 یمنیانواع آن و اتوا

 واکسيناسيون و ازدیاد حساسيتهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 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 يهاسمیمكان 

 رد پیوند  مكانیسم 

 تولرانس و خودایمنی و علل ایجاد خودایمنی مفهوم 

 ترکیبیروش آموزش :  

 ماژیک، پوینتربورد، ویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 

 اول آزمایشگاهجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 11/11/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 14-10 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 سرم یو جداساز یسرولوژعنوان درس : 

 سرم شناسیهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 تعراریف مربوط به سرولوژي 

 خونگیري 

 جداسازي سرم 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 دوم آزمایشگاهجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 02/11/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 14-10 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 یگروه خون نييتععنوان درس : 

 یگروه خون نييتعهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 اصول گروه خونی 

 انجام آزمایش تعیین گروه خونی 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 سوم آزمایشگاهجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 0/10/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 14-10 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 CRP شیآزماعنوان درس : 

 CRP شیآزماهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 هاي شوک حرارتیتعاریف مربوط به پروتئین 

  آزمایشCRP 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 چهارم آزمایشگاهجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 0/10/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 14-10 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 RF شیآزماعنوان درس : 

 RF شیآزماهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 فاکتور روماتوئیدي تعاریف مربوط به 

  آزمایشRF 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 پنجم آزمایشگاهجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 11/10/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 1-14 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 ASO شیآزماعنوان درس : 

 ASO شیآزماهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 یوجود عفونت استرپتوکوک صیتشخ 

 تعاریف 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ششم آزمایشگاهجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 11/10/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 14-10 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 Widal شیآزماعنوان درس : 

 Widal شیآزماهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 سالمونالییوجود عفونت  صیتشخ 

 تعاریف 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 هفتم آزمایشگاهجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 02/10/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 1-14 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 wright شیآزماعنوان درس : 

 wright شیآزماهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 بروسالوجود عفونت  صیتشخ 

 تعاریف 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینترویدیو پروژکتور، کامپيوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 هشتم آزمایشگاهجلسه 
 

                                                       ی:   پرستاریگروه آموزش                                                                نبیحضرت ز یدانشکده:  پرستار
 تکنولوژی اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع / رشته تحص

 02/10/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلی  :  

 14-10 ساعت:                            دوشنبهروز:   (1ایمونولوژی )نام درس )واحد(  :  

 11 تعداد دانشجویان: عملی-نطری نوع واحد:

 پوردکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 پوردکتر مقداد عبدالهمدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  دقيقه 04مدت کالس: 

 11/11/1044 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 ميرمستقيو کومبس غ ميکراس مچ، کومبس مستق شیآزماعنوان درس : 

 ميرمستقيو کومبس غ ميکراس مچ، کومبس مستق شیآزماهدف کلی درس :  

 اختصاصی : اهداف 
 تعاریف 

 انجام آزمایش 

 ترکیبیروش آموزش :  

 بورد، ماژیک، پوینتروایتویدیو پروژکتور، کامپيوتر،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف /پروژه              

 پرسش و پاسخعنوان و نوع آزمون: 

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت

 دقيقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 04مدت زمان :    

 دقيقه 14مدت زمان :    

 دقيقه 04مدت زمان:     

  دقيقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


