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 کالس درس در يک ّفتِ( سبػت از 2)برای يک جلسِ از درس، برای هثبل 

 

 تحصیلي: یٍ رضتِ هقطغ   ػلَم پبيِ گرٍُ آهَزضي:   پیراپسضکي داًطکدُ:

 اتبق ػول-کبرضٌبسي ًبپیَستِ
 ًداردیص ًیبز: پ  ًظریًَع ٍاحد:   2تؼداد ٍاحد:   ايوًََلَشی  ًبم درس:

  Bکالس هکبى برگساری:                   12-10 :سبػت     ضٌبِدٍ-:زهبى برگساری کالس: رٍز

خبًن قرُ  هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:   خبًن قرُ گسلَهسئَل درس:   ًفر 20 تؼداد داًطجَيبى:

 گسلَ، دکتر هحسي زادگبى، دکتر ًبصری

  )لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د

ٍ عولکرد سیستن ایوٌی در برابر عولکرد آًْا ، ًقش تَلراًس در سیستن ایوٌی  در ایي درس آشٌائی کاهل  با آًتی شى ٍ آًتی بادی ،

 .آٍرًذرا بذست  یوٌیا ستنیس کیآکاده یآشٌائ یتَاًائ اىیکِ داًشجَ رٍدیاًتظار ه بیترت يیبذ تَهَرّا شرح دادُ خَاّذ شذ.
 

   :يّدف کل

 اًِ ٍ غیر بیگاًِعَاهل بیگ سیستن ایوٌی ٍ عولکرد آى در برابر کلیات آشٌائی با 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

   .تفاٍت بیي آًتی شًْای هختلف را بیاى کٌذ -

 را فْرست کٌذ.   ْایباد یهختلف آًت یکالسْا -

 را تَضیح دّذ.  تَزیٍ فاگَس ْایباد یساختواى آًت -
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 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ

 قِ(هذت زهاى)دقی

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 -آًتییییی بییییادی-آًتییییی شى دقیقِ 011

 فاگَسیتَز

هعرفیییی آًتیییی شى ٍ  

 آًتی بادی

 شفاّی پرسش ٍ پاسخ  

سییاختواى شیییویائی    

 آًتی بادیْا

  ی تعاهلیسخٌراً

اًییَاک کالسییْا ٍ زیییر    

 کالسْای آًتی بادی

  ًوایش اسالیذ

ًحییَُ شٌاسییائی آًتییی   

 شى ٍ آًتی بادی

  

   هعرفی فاگَسیتَز  

چگًَگی فعیا  شیذى     

 فاگَسیتْا

  

چگًَگی اتفاق افتیادى    

 فاگَسیتَز

  

 

 

 

 

 

 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

   .ًام ببردرا اک تَلراًس اًَ -

 دّذ.   حیرا تَض یطیٍ هح یتَلراًس هرکس -

 .بیاى کٌذرا  بیواریْای اتَایویَىعَاهل بیواریسا در  -

 . را تَضیح دّذ ٍ شکست تَلراًس َىیویاتَا یْایواریعلت برٍز ب -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 شفاّی پرسش ٍ پاسخ   تعریف تَلراًس ًَیتیتَلراًس ٍ اتَایوی دقیقِ 011

 )کتبی(کَئیس  ی تعاهلیسخٌراً اًَاک تَلراًس  

ًحَُء بِ اتفاق افتیادى    

 تَلراًس

  ًوایش اسالیذ

شکسیییت تیییَلراًس ٍ   

بییییرٍز بیواریْییییای  

 اتَایویَى

  

اتیَلییَشی بیواریْییای    

 اتَایویَى

  

اًییییَاک بیواریْییییای    

تقسییین اتَایویییَى ٍ 

بٌذی آًْیا بیر اسیاس    

 عاهل بیواریسا

  

 

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

   را رکر ًوایذ. آًتی شًْای تَهَریاًَاک  -

 بیاى کٌذ. را  یوٌیا ستنیفرار تَهَر از س یسوْایهکاً . -

 دّذ.  را تَضیح دفاک سلَلْای هختلف سیستن ایوٌی در برابر تَهَرًحَُء   -

 اّویت ایوًََتراپی در درهاى تَهَرّا را رکر ًوایذ. -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

تکرار هطالب بیا شییَُ    تعریف بذخیوی ایوًََلَشی تَهَر قِیدق 011

 ّای هختلف

 شفاّی

شًْیییای  اًیییَاک آًتیییی  

 تَهَری

پرسش ٍ پاسخ قبیل ٍ  

 بعذ از ّر هبحث

 )کتبی(کَئیس 

ًحیییییَُء برخیییییَرد   

سییییلَلْای ایوٌییییی  

حفیییا تی در برابییییر  

 تَهَر

 کتبیاهتحاى  

 )پایاى ترم(

اًَاک ایوًََتراپی ّیای    

صَرت گرفتِ بر علییِ  

 تَهَر

  

 


