
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 تاریخچه و خصوصیات پاسخ های ایمنی با آشنایی 1

 سلولها و بافت هاي سیستم ایمنی و عملکرد آنها با آشنایی 2

 ساختمان آنتی بادیها ، نحوه عملکرد و اهمیت آنها با آشنایی 3

 ایمنی هومورال و مکانیسم های اجرایی آن با آشنایی 4

 نامگذاري، عملکرد و اهمیت سیستم کمپلمان با آشنایی 5

و نحوه پردازش و عرضه  (MHC) کمپلکس سازگاری نسجی با آشنایی 6

 آنتی ژن
 ایمنی سلولی و مکانیسم های اجرایی آن  با آشنایی 7

 ایمنی در برابر عفونت ها و واکسیناسیون با آشنایی 8

 (چهارمانواع ازدیاد حساسیت )نوع اول تا  با آشنایی 9

 ایمونولوژی پیوند با آشنایی 11

 ایمنی در برابر تومور با آشنایی 11

 نقص ایمنی با آشنایی 12

 AIDS و بیماری HIV ویروس با آشنایی 13

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 شناسی پزشکیایمنی عنوان درس:

 اتاق عمل  رشته تحصیلی:

 ناپیوسته یکارشناس مقطع تحصیلی: 

 واحد 5.1 تعداد واحد:

 همزمان با فیزیولوژی پیشنیاز:

 شناسیشناسی و ایمنیمیکروب گروه آموزشی:

 سیدبابک عقیلی مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

 ساختار و عملکرد سیستم ایمنی انسانآشنایی دانشجویان با 

 

 روش تدریس:

 سخنرانی

 های آموزشی استفاده از پاورپوینت

 پرسش و پاسخ کالسی

 

 :این درس روش ارزشیابی

 شرکت و حضور فعال در کالس

 قبلهفتگی از مباحث جلسه  پرسش و پاسخ

 ترمامتحان میان

 امتحان پایان ترم

 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور منظم و به موقع درکالس

 هفتگیهای  شرکت فعال در پرسش و پاسخ

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

دخیل در شکل گیری پاسخ ایمنی بر علیهه عوامهل   با مکانیسم های در این درس 

د و ضمن این آشنایی به ارزش کنترل دقیق این سیسهتم و  نزا آشنا می شو بیماری

درک بهتههر از الههول و نحههوه تفسههیر آزمایشههاژ ایمونولههوکی و سههرولوکی   

  آزمایشگاهی دست خواهند یافت.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 اتاق عمل برای رشته اهمیت دانستن درس ایمنی شناسیکم 

 در طول ترم عدم مطالعه مستمر و مداوم

 گذشته مطالب عدم مطالعهب جدید، به علت مطال عدم آمادگی ذهنی برای درک

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 خالله نویسی

 کالسیپرسش و پاسخ و شرکت در  حضور فعال در کالس درس

 مرور مطالب تدریس شده در طول هفته

 دقت به مباحث ارائه شده وجه وت

 

 منابع اصلی درس:

 آخرین ویرایش -ایمونولوکی ابوالعباس

 آخرین ویرایش -ایمونولوکی رویت

 جزوه مکتوب 


