
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 ایمنی در برابر عفونت ها و واکسیناسیون با آشنایی 6

 (انواع ازدیاد حساسیت )نوع اول تا چهارم  با آشنایی 7

 ایمونولوژی پیوند با آشنایی 8

 ایمنی در برابر تومور با آشنایی 9

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 شناسی پزشکیایمنی عنوان درس:

 هوشبری  رشته تحصیلی:

 یکارشناس مقطع تحصیلی: 

 واحد 1 تعداد واحد:

 ندارد پیشنیاز:

 شناسیشناسی و ایمنیمیکروب گروه آموزشی:

 سیدبابک عقیلی مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

سیستم دفاعی بدن در سالمت    بیاالارو   رالاربآد آن در    آشنایی دانشجویان با 

 رشته هوشبآو

 روش تدریس:

 سخنآانی

 هاو آتوزشی استفاده از پا رپوین 

 پآسش   پاسخ رمسی

 

 :این درس روش ارزشیابی

 شآر    حضور فعال در رمس

 قبلهفتگی از تباحث جلسه  پآسش   پاسخ

 انجام تکالیف

   پایان تآم تآماتتحان تیان

 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور تنظم   به توقع دررمس

 هفتگیهاو  شآر  فعال در پآسش   پاسخ

 انجام تکالیف

 

 در یک پاراگراف: اهمیت این درس

در این درس دانشجو ضان آشنایی با تفهوم ایانی سلول ها   ارگان هالاو تالو آ   

پاسخ ها   نقائص سیستم ایانی،  ارسیناسیون   رالاربآد عالالی آنهالا،     در ایانی،

 قادر خواهد بود از اند خته هاو خود در بخش بیهوشی استفاده نااید.

 بارتند از:اشتباهات رایج دانشجویان در این درس ع

 هوشبآو رم اهای  دانستن درس ایانی شناسی بآاو رشته

 در طول تآم عدم تطالعه درس

 ه به رفآنس هاو ارائه شدهجز ه خوانی بد ن تآاجع

 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 خمصه نویسی

 حضور فعال در رمس درس

 پآسش   پاسخ رمسیدر فعال شآر  

 تدریس شده، در طول تآمتآ ر تطالب 

 

 منابع اصلی درس:

 آخآین  یآایش -ایاونولوژو ابوالعباس

 آخآین  یآایش -ایاونولوژو ر ی 

 جز ه تکتوب 


