نمونه فرم طرح درس Lesson Plan
پيش نياز:
مشخصات كلي
عنوان درس :مصون سازی

دروس ميكروبشناسی  ،انگل شناسی ،قارچ
شناسی ،ویروس شناسی

موضوع درس :ایمنی شناسی

مدت جلسه 1واحد تئوری 11-ساعت
گروه مخاطب:دانشجویان بهداشت

اهداف كلی

تعداد فراگيران03:
زمان تشکيل كالس21-21:
مکان تشکيل كالس:

دانشكده

بهداشت

* اهداف را با توجه به حيطهها و سطوح مختلف بنویسيد.

هدف هاي كلي :آشنا یی كامآلشنایی دانشجو با موارد زیر می باشد
 : 1.تاریخچه كليات و مفاهيم اساسی ایمونولوژی 2.سلول ها و بافت های سيستم ایمنی 3.ژنها و آنتی ژن های سازگار بافتی  (MHC( 4.آنتی
ژن و آنتی بادی 5 .ایمنی ذاتی و سيستم كمپلمان 6 .ایمنی سلولی و هومورال 7 .ایمونوهماتولوژی 8 .واكسن و واكسيناسيون 9 .ایمنی تومور
10 .ایمونولوژی پيوند اعضاء 11 .واكنش های ازدیاد حساسيت 12 .تولرانس و خودایمنی 13 .نقص ایمنی مادرزادی و اكتسابی
اهداف جزئي  : -از دانشجویان انتظار ميرود در پایان دوره بتوانند:
لف) جلسه اول: .
چگونگی شكل گيری علم ایمنی شناسی را شرح دهند  . .2شاخه های مختلف علم ایمنی شناسی را شرح دهند . .3نقش علم ایمنی شناسی را در
پزشكی بيان نمایند . .4اجزای مختلف سيستم ایمنی راتقسيم بندی كنند . .5آنتی ژن و ایمونوژن را تعریف كنند  . .6خصوصيات الزم برای ایمونوژن
بودن را تعریف كنند  . .7اپی تپ ،هاپتن و حامل را تعریف كنند  . .8آنتی بادی را تعریف كنند  . .9انواع ایمنوگلبولين ها را بياموزند )
ب جلسه دوم : .1سيستم كمپلمان و نقش عملكردی آن را در بدن بياموزند  . .2سيستم كمپلمان و اجزاء سازنده آن را تعریف نمایند  . .3راههای
فعال شدن سيستم كمپلمان از طریق مسير كالسيك آ و لترناتيو را شرح دهند  . .4فعاليتهای بيولوژیك سيستم مكمل را بيان كنند  . .5نقص
سيستم كمپلمان را در ایجاد بيماریها را شرح دهند  . .6تنظيم گرهای این سيستم را بشناسند .7سلولها و بافتهای سيستم ایمنی را بياموزند . .8
اعضاء لنفاوی اوليه و ثانویه را تعریف نمایند  . .9عملك رد اعضاء لنفاوی اوليه مثل مغز استخوان و تيموس را شرح دهند . .10عملكرد اعضاء لنفاوی
ثانویه مثل غدد لنفاوی – طحال و پالكهای پيير را شرح دهند ) .
جلسه سوم : .1نحوه تكامل لنفوسيتهای  Bو  Tرا شرح دهند . .2ماركر و رسپتورهای لنفوسيتهای  Bو  Tرا شرح دهند . .3نقش گرانولوسيتها و
سلولهای فاگوسيت تك هسته ای را بيان نمایند . .4خصوصيات عملكردی ایمنی طبيعی و اكتسابی را بيان كنند  . .5تفاوت ایمنی طبيعی و اكتسابی
را شرح دهند . .6بازوهای مختلف ایمنی غير اختصاصی را بيان نمایند . .7بازوهای مختلف ایمنی اختصاصی را شرح دهند . .8راههای مختلف
ایجادمصونيت را شرح دهند.
جلسه چهارم  : .1كمپلكس سازگار نسجی را تعریف نمایند . .2ساختمان ملكولی و ژنتيكی كمپلكس سازگار نسجی را شرح دهند . .3چگونگی
سنتز ملكول كمپلكس سازگار نسجی را بيان نمایند  . .4نقش كمپلكس اصلی سازگار نسجی را در سيستم ایمنی خصوصاً در پيوند عضو توضيح
دهند  . .5انواع پيوند را نام برده و چگونگی دفع پيوند آلوگرافت را شرح دهند  . .6راههای جلوگيری از دفع پيوند آلوگرافت را بدانند
جلسه پنجم : .1حساسيت نوع اول یا زودرس را تعریف نمایند  . .2واژه های آتوپی ،آلرژی و آنافيالكسی را تعریف نمایند  . .3روند شكل گيری
حساسيت شدید نوع اول را شرح دهند  . .4عوامل تعيين كننده توليد IgEرا تعریف نمایند  . .5نقش ائوزینوفيلها ،ماستوسيتها و بازوفيل ها در ایجاد
واكنش نوع اول را شرح دهند  . .6روشهای ایمنولوژیك درمانی واكنش حساسيت نوع اول را شرح دهند  . .7حساسيت نوع دوم و سوم را تعریف
نمایند  . .8حساسيت شدید نوع چهارم را تعریف كنند

جلسه ششم : .1تولرانس را تعریف نمایند  . .2علل ایجاد تحمل و فعال نشدن سيستم ایمنی بر عليه ملكولهای خود را شرح دهند  . .3مكانيزم
های ایجاد تحمل در سطح سلولهای  Bو  Tرا توضيح دهند  . .4علل شكست تولرانس را شرح دهند  . .5خود ایمنی را تعریف نمایند  . .6مكانيسم
های بروز بيماریهای خود ایمنی را بيان كنند  . .7بيماریهای خود ایمنی راتقسيم بندی نمایند . .8نقص ایمنی را تعریف كنند  . .9علل ایجاد انواع
نقص ایمنی ( اوليه و اكتسابی) را نام ببرند  . .10بيماریهای نقص ایمنی را تقسيم بندی كنند  . .11خواص عمومی بيماریهای نقص ایمنی را نام
ببرند و برای هر یك مثالی بياورند )
ز جلسه هفتم  : .1گروههای خونی را تقسيم بندی كنند و نحوه ایجاد آنها را شرح دهند  . .2تست های الزم قبل از انتقال خون ( گروه خونی –
كراس مچ ) را توضيح دهند  . .3ناسازگاریهای خونی بين مادر و جنين عواقب آنرا شرح دهند
جلسه هشتم : .1مكانيسم دفاعی سيستم ایمنی عليه سلولهای سرطانی را طبقه بندی كنند و شرح دهند  . .2مكانيسم های فرار سلولهای سرطانی
از سيستم ایمنی را بيان نمایند  . .3روشهای تشخيص ودرمان سرطان با استفاده از روشهای ایمنی شناسی را شرح دهند
جلسه نهم نحوه عملكرد انواع مختلف واكسنها را بيان نمایند  .خطرات احتمالی تجویز واكسن و راههای مقابله با آنرا شرح دهند . .برنامه
واكسيناسيون در ایران را شرح دهند
حيطه شناختي :دانشجو باید از نقش سيتم ایمنی در بيماریزایی بيماری های مختلف ازجمله عفونت ها و واكسيناسيون و ....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 مكانيسم 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 عملكرد 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،آلرژیك،پيوندو عفونت ها
اطالع داشته باشد
دانشجو باید از نقش سيستم ایمنی در واكسيناسيون اطالع داشته باشد
پيشبيني رفتار ورودي

ارزشيابی آغازین

زمان03 :دقيقه

در جلسه اول با این سوال كه در پایان ترم چه انتظاری از درس ایمنی شناسی در طول ترم تحصيلی دارید  .ابتدا ارزیابی محدودی از سطح علمی
دانشجویان در زمينه اطالعات مربوط به ایمنی شناسی بدست خواهد آمد.

روشهاي تدريس:
بصورت سخنرانی – طرح سوال در ابتدای هر جلسه ایجاد انگيزه در دانشجویان با هدف ایجاد فعاليت دانشجویی در كالس بصورت پاسخ دهی
كوتاه و یا بصورت ارائه مطالب جدید  -آموزش و راهنمایی دانشجویان وتشویق دانشجویان جهت انجام طرح تحقيقاتی بمنظور آشنایی آنان در
مسير فعاليت های پژوهشی  ،آموزش و كسب مهارت در زمينه روش جستجو در اینترنت.
وسایل آموزشی:
پروژكتور -اسالید – تهيه اسالیدهای آموزشی و تصاویر مربوطه از منابع تحقيقاتی و آموزشی

ارائه درس ]كاربرد روشها و وسایل ،با تأكيد بر تفكيك فعاليتهای استاد و دانشجو[

زمان 2:ساعت

با استفاده از منابع درسی مورد تایيد كميته علوم پایه وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی ع درس  : -1ایمونولوژی سلولی و ملكولی؛ ابوالعباس-
آخرین چاپ ،مطالب درس را بصورت فایل های آموزشی آماده و بشكل تصویر -اسالید – فيلم و انيميشن ارائه نموده و به درک عميق مفاهيم پایه و
مكانيسم های ایمونولوژیك بيماری ها كمك 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 استاد جمع بندی شده و توصيه های الزم به دانشجویان در جهت تكميل اطالعات و استفاده از سایر منابع خواهد شد.

زمان:
ارزشيابی تكوینی
در طول ترم امتحان ميان ترم و پایان ترم گرفته خواهد شد كه سئواالت بصورت تستی چهارجوابی است13 .نمره امتحان بين ترم و 9نمره امتحان
پایان ترم و  1نمره مشاركت فعال دانشجو در طول ترم منظور ميگردد.

زمان:
تعيين تكليف
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.

