نمونه فرم طرح درس Lesson Plan
پيش نياز:

تعداد فراگيران 126:نفر

عنوان درس :ایمنی شناسی نظری پزشکی

دروس ميکروبشناسی  ،انگل شناسی ،قارچ
شناسی ،ویروس شناسی

زمان تشکيل كالس:
شنبه  ، 8-01دوشنبه ساعت 8-01

موضوع درس :ایمنی شناسی

مدت جلسه 51 :ساعت

چهارشنبه8-01

گروه مخاطب:دانشجویان پزشکی

مکان تشکيل كالس 43 :پزشکی

مشخصات كلي

 اهداف را با توجه به حيطهها و سطوح مختلف بنویسيد.

اهداف كلی

هدف هاي كلي :آشنا یی كامل با سيتم ایمنی بدن وارتباط آن در تشخيص بيماری های ایمونولوژیک و سایر بيماری های وابسته
حيطه شناختي :دانشجو باید از نقش سيتم ایمنی در بيماریزایی بيماری های مختلف ازجمله سرطان،بيماری های خودایمنی،
نقص ایمنی،آلرژیک،پيوندو عفونت ها اطالع داشته باشد
حيطه نگرشي :آشنایی با چگونگی پاسخ ایمنی در بيماری های مختلف اعم از بيماری های عفونی ،سرطان،خودایمنی،پيوند........
حيطه مهارتي :آشنایی با مکانيسم های علم ایمنی شناسی در شناسایی  ،تشخيص انواع بيماری ها.

اهداف رفتاري
ـ دانشجو باید با سيستم ایمنی بدن آشنا شده باشد
ـ دانشجو باید نقش سيستم ایمنی در سالمتی ،چگونگی عملکرد آن و اجزاء مختلف آن را بداند
ـ دانشجو باید از نقش سيتم ایمنی در بيماریزایی بيماری های مختلف ازجمله سرطان،بيماری های خودایمنی ،نقص
ایمنی،آلرژیک،پيوندو عفونت ها اطالع داشته باشد
دانشجو باید از نقش سيستم ایمنی در تشخيص بيماری های ایمونولوژیک اطالع داشته باشد

پيشبيني رفتار ورودي

ارزشيابی آغازین

زمان 30:دقيقه

در جلسه اول با پرسش این سوال كه چه انتظاری از ایمنی شناسی در طول ترم تحصيلی دارید ارزیابی محدودی از سطح علمی
دانشجویان در زمينه اطالعات مربوط به ایمنی شناسی و مباحث مربوطه بدست خواهد آمد

روشهاي تدريس:
بصورت سخنرانی – طرح مسئله و ایجاد انگيزه در دانشجویان با هدف فعاليت دانشجویی بصورت ارائه مطالب جدید در ارتباط با
بيماری های مختلف از دیدگاه مکانيسم ایمونولوژی آنها  -آموزش و راهنمایی دانشجویان جهت انجام طرح تحقيقاتی بمنظور
آشنایی آنان در مسير فعاليت های پژوهشی  ،آموزش و كسب مهارت در زمينه روش جستجو با استفاده از كليدواژه های مناسب
درپایگاه های اطالعاتی ،یادگرفتن رفرانس نویسی  ، EndNoteپروپوزال نویسی  ،روش تحقيق و ....

وسایل آموزشی:
پروژكتور -اسالید – تهيه اسالیدهای آموزشی و تصاویر مربوطه از منابع تحقيقاتی و آموزشی
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ارائه درس كاربرد روشها و وسایل ،با تأكيد بر تفکيک فعاليتهای استاد و دانشجو

زمان 4:ساعت در هفته

با استفاده از منابع درسی مورد تایيد كميته علوم پایه وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی  ،مطالب درس را
بصورت فایل های آموزشی آماده و بشکل تصویر -اسالید – فيلم و انيميشن ارائه نموده و به درک عميق مفاهيم
پایه و مکانيسم های ایمونولوژیک بيماری ها كمک می نماید و دانشجویان را در مسير فعاليت های های
آموزشی -پژوهشی قرار داده و راهنمایی می نماید.
زمان 5:دقيقه
جمعبندی و نتيجهگيری
در پایان هر جلسه مباحث مطرح شده توسط استاد جمع بندی شده و توصيه های الزم به دانشجویان در جهت
تکميل اطالعات توسط دانشجویان خواهد شد.
زمان:
ارزشيابی تکوینی
در طول ترم امتحان ميان ترم و پایان ترم گرفته خواهد شد كه سئواالت بصورت تستی چهارجوابی است 6 .نمره
امتحان بين ترم و  21نمره امتحان پایان ترم و  1نمره كوئيز و مشاركت فعال دانشجو در طول ترم منظور
ميگردد.
زمان:
تعيين تکليف
دانشجو بایستی ازمطالب آموزشی ارائه شده در جلسات مختلف ترم ،قادر به پاسخ گویی به پرسش های مطرح
شده باشد.
تحليل و تفسير:
توانایی دانشجو در شركت در مباحث مطرح شده در جلسات مختلف – فعاليت در چگونگی انجام وظایف محوله ،
عالقمندی دانشجو با توجه به رفتارآموزشيوی توسط اساتيد مدرس واحد ایمنی شناسی بررسی و ارزیابی می
گردد .تغيير نگرش و ميزان اطالعات دانشجویان یا فرگيران بصورت كتبی و كمی بصورت نمره در سيستم
آموزش دانشگاه ثبت خواهد شد.
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