
   

 بسوِ تؼالی

 

 زاد اسالهی ٍاحد ًجف آبادآداًشگاُ 

 پسشکیداًشکدُ 

 1399-1400فرم طرح درس گرٍُ پیش بالیٌی پسشکی در ًیوسال دٍم سال 

 پسشکی         شٌاسی ایوٌی  ًام درس:

 ًظری ًَع ٍاحد:            76/1 تؼداد ٍاحد:

                     ػوَهی پسشکی/ػلَم پایِ  رشتِ تحصیلی:هقطغ ٍ 

 -پیشٌیاز : درٍس 

 21/4/1400 تاریخ اهتحاى پایاى ترم:       تاریخ اهتحاى هیاى ترم:

   ریسی شْیدیهؼصَهِ سادات دکتر :   هدرس

                                               (هجازی صَرت بِ) سیوا ساهاًِ:  کالس هکاى 

 15:15 -16:45ساػت کالس :      دٍشٌبِ          رٍز کالس : 

 Masumeh.shahidy@yahoo.com: الکترًٍیکی پست آدرس

 

 .اًَاع ًارسایی سیستن ایوٌی رٍش ّای تطخیص ٍ درهاًیعولکرد سیستن ایوٌی ٍآضٌایی داًطجَ تا  ّذف کلی:
 

   اّذاف اختصاصی:

 :در پایاى دٍرُ داًطجَ قادر خَاّذ تَد

 

 حیغِ ضٌاختی:

 را تیاى ًوایذ. ًارسایی سیستن ایوٌی هرتَط تِ تیواری ّای-1

 را تیاى ًوایذ. اًَاع سیستن ایوٌی ّا را تا ٍیژگی ّای هرتَعِ-2

 را تَضیح دّذ.ًارسایی سیستن ایوٌی  اًَاع رٍش ّای تطخیص ٍ درهاًی-3

 

 حیغِ عاعفی:

 در تحث ّای گرٍّی ضرکت ًوایذ.-1

 ُ ٍ تا ّوکالساى خَد تحث ٍ گفتگَ ًوایذ.در هَرد هثاحث هغرح ضذُ در کالس هغالعِ ًوَد-2

 تکالیف خَد را تِ دقت ٍ در هْلت تعییي ضذُ اًجام دّذ.-3

 

 حیغِ هْارتی:

 در اًجام دّذ. سیستن ایوٌیرٍضْای تطخیص تیواری ّای هرتَط -1

  .را تٌَیسذ ًارسایی سیستن ایوٌی آزهایص ّای الزم جْت تطخیص تْتر-2

 را تٌَیسذ. سیستن ایوٌی ًَع تیواری دارٍّای هَرد ًیاز تر اساس-3
 



   

 ترای سؤال عرح -4جذیذ. درس هعرفی -3داًطجَ. ٍتکالیف هسائل تررسی ٍ قثل ازدرس پرسص -2. ٍغیاب حضَر -1 استاد: چگًَگی فعالیت

جَ داًط تِ تکالیف ارائِ-7. درکالس ضذُ ارائِ هغالة تٌذی جوع -6 هعایٌات تیاى ضذُ در کالس دراًجامجَ داًط ایتّذ -5. رّي سیالسازی

 .کالس از درخارج اًجام جْت

 پرسص ٍ پاسخسخٌراًی، ضیَُ تذریس: 

 پاٍرپَیٌت ٍسایل کوک آهَزضی: 
 

 پاسخ تِ سَاالت هغرح ضذُ داًطجَ:ٍتکالیف  فعالیت

 ًورُ(. 11ًورُ(، آزهَى پایاى ترم ) 8ًورُ(، آزهَى هیاى ترم ) 2) تحقیقات هرتثظ ًحَُ ارزیاتی داًطجَ:

 -تَضیحات:

 . (ٍزارت خاًِ باشدتَسط تَجِ: سر فصل درٍس باید طبق سر فصل ّای ارائِ شدُ )جدٍل زهاًبٌدی درس  

 رئَس هطالب تاریخ ردیف

 تاریخچِ ٍ کلیات  11/11/1944 1

 ایوٌیخصَصیات کلی سیستن  13/11/1944 2

 سلَل ّا ٍ بافت ّای سیستن ایوٌی 12/11/1944 3

 آًتی شى 11/1/1011 4

 آًتی بادی 19/1/1011 5

 کوپلواى 91/1/1011 6

 MHC هجوَػِ کوپلکس سازگاری ًسجی  1/1/1011 7

 هیاى ترم 19/1/1011 8

 Tگیرًذُ ّای سغح لٌفَسیت ّای  11/1/1011 9

 B  ٍTبلَؽ ٍ فؼال شدى لٌفَسیت ّای کلیات  12/1/1011 10

 Bبلَؽ ٍ فؼال شدى لٌفَسیت ّای  9/9/1011 11

 Tبلَؽ ٍ فؼال شدى لٌفَسیت ّای  11/9/1011 12

 تَلرًس ایوًََلَیک 12/9/1011 13

 اتَایویًَیتِ 10/9/1011 14

 1سایتَکایي جلسِ 91/9/1011 15

 2سایتَکایي جلسِ 2/0/1011 16

 3سایتَکایي جلسِ جلسه جبرانی 17
 

 لغفا عثق اصَل رفرًس ًَیسی ٍ کاهل ًَضتِ ضَد.:هٌاتع درسی

 آخریي ٍیرایص ایوٌَلَژی اتَالعثاس

 آخریي ٍیرایص ایوٌَلَژی دکتر تْار

 


