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 آشنایی با سیستم ایمنی بدن هدف کلی:
 

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.  اهداف اختصاصی:

 حیطه شناختی:

 شناخت جنبه های مختلف سیستم ایمنی -1

 ایمنی سلولی-2

 ایمنی هومورال-3

 :نگرشیحیطه 

 بیماری زا درک شیوۀ پاسخ سیستم ایمنی به عوامل-1

 نحوه شکل گیری پاسخ های ایمنی-2

 گی شروع، ادامه و خاتمه یافتن واکنش های ایمنیچگون-3

 :)عملکردی(مهارتی حیطه

 شناخت آزمایشات الزم در بخش سرولوژی-1

 شناخت بیماری های مهم سیستم ایمنی مانند سرطان، آلرژی-2

 واکسیناسیون-3
 

 سیالسازی برای سؤال طرح -4جدید. درس معرفی -3دانشجو. وتکالیف مسائل وبررسی قبل ازدرس پرسش -2. حضوروغیاب -1استاد: چگونگی فعالیت

 ذهن

 .نالین  و همراه با پرسش و پاسخ می باشدآتدریس یه شکل شیوه تدریس: 

 پاورپوینت وسایل کمک آموزشی: 



   
 

 .دانشجو موظف است هر جلسه امادگی الزم جهت پاسخ گویی و مرور مطالب گذشته را داشته باشد دانشجو:وتکالیف  فعالیت

 نمره( 5فعالیت کالسی )کوئیز و نمره(،  15پایان ترم ) امتحان تشریحی و چند گزینه ای نحوه ارزیابی دانشجو:

 - توضیحات:

 . (وزارت خانه باشدتوسط توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 مقدمه بر سیستم ایمنی 25/12/1399 1

 پاسخ های ایمنی ذاتی، پاسخ های ایمنی هومورال 16/1/1400 2

 پاسخ های ایمنی سلولی 23/1/1400 3

 ایمنولوژی سرطان 30/1/1400 4

 ایمنولوژی ازدیاد حساسیت 6/2/1400 5

 واکسیناسیون 13/2/1400 6

 پاسخ های ایمنی علیه انواع میکروب ها 20/2/1400 7

 ایمنولوژی پیوند 27/2/1400 8

 ایمنوهماتولوژی 3/3/1400 9

 آلرژی 10/3/1400 10
 اکتحن

 و کامل نوشته شود.لطفا طبق اصول رفرنس نویسی :منابع درسی
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