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 و علم ایمنی شناسی کاربردی آشنایی با سیستم ایمنی بدن هدف کلی:
 

 : در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی: 

 .را بداند ها عفونت  و سرطان  ازجمله مختلف های بیماری در ایمنی سیستم نقش -1

 . بشناسد را.. و آلرژی، اتوایمنی های بیماری مانند شوند می ایجاد ایمنی سیستم ی واسطه به که  های بیماری -2

 .دهد توضیح را ایمنی سیستم  نارسایی انواع درمان و تشخیص های روش -3

 .باشد داشته اطالع ها بیماری تشخیص در ایمنی سیستم نقش از -4

 . بشناسد را واکسیناسیون اهمیت  -5

 

 : نگرشیحیطه 

 در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد. -1

 در هر کالس در ارتباط با موضوع کالس سوال نماید. -2

 یادگیری موضوعات مشخص نماید. بتواند جایگاه آنرا نسبت به -3
 

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

 سیالسازی ذهن 

 باشد. یو همراه با پرسش و پاسخ م  یحضور سیتدرشیوه تدریس: 



   

 شن یمیان  یلهایو فا یآموزش یها لمیف نت،یپاورپو وسایل کمک آموزشی: 
 

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

 منظور می شود.  ترم  طول  در دانشجو  فعال مشارکت  و کوئیز نمره 3 و ترم پایان امتحان نمره 12 و  ترم میان نمره امتحان 5 نحوه ارزیابی دانشجو:

 - توضیحات:

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

 رئوس مطالب  تاریخ ردیف

 مروری بر پاسخ های ایمنی  04/07/1401 1

 ( یعفون یمنولوژی ها )ا کروب یانواع م هیعل یمنی ا یها پاسخ 11/07/1401 2

 یمنی اتو ا یها یمار یو ب کی منولوژی ا تحمل 18/07/1401 3

 یمنی اتو ا یها یمار یو ب کی منولوژی ا تحمل 25/07/1401 4

  تیحساس ادی ازد 02/08/1401 5

  یآلرژ  09/08/1401 6

 میان ترم  016/08/1401 7

 ایمنولوژی پیوند  23/08/1401 8

 ایمنولوژی سرطان 30/08/1401 9

 ایمنولوژی بارداری  07/09/1401 10

 واکسیناسیون 14/09/1401 11

 نقص ایمنی مادرزادی و اکتسابی  21/09/1401 12

 نقص ایمنی مادرزادی و اکتسابی  28/09/1401 13

 جلسه پرسش و پاسخ  - 14
 اک

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود. :منابع درسی
1- Cellular and Molecular Immunology, the last Edition. Authors: Abul K. Abbas & Andrew H. Lichtman & Shiv Pillai. 
2- Kuby immunology. Judith A Owen; Jenni Punt; Sharon A Stranford; Patricia P Jones; Janis Kuby, the last edition. 
3- Janeway’s Immunobiology. Kenneth Murphy; Casey Weaver; Charles Janeway, the last edition.  
4-e-book or e-journal  

 

 


