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 : پزشکیدانشکده

 ایمنی شناسی پزشکیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی/ مرکز آموزشی درمانی:دانشکده بالینیایمنی شناسی  عنوان واحد درسی:

 پزشکیرشته تحصیلی:  واحد درسی: نوع

 دکتریتحصیلی:مطقع  کارورزی: کارآموزی: عملی: 1نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 11نظری:        تعداد ساعت

     ایمنی شناسی پزشکیپیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ایمنی شناسی پزشکی رشته تحصیلی: اسماعیل زاده  عبدالرضا نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی: دکتری تخصصی  مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: 99104133 تماس: شماره

 دانشکده پزشکی   محل کار:

 دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

*    44/44/1931  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 در که، رایج طبق طرح درس دوره مصوب دخیل در ایمونوپاتولوژی بیماری ها و مکانیسم های ایمنی سلولهای و مولکولها با آشنایی              

 .میشوند استفاده مختلف بیماریهای درمان و تشخیصدر حاضر حال

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی  

 مبانی ایمونولوژی و ایمونوپاتوژنز بیماریهای رایج را بداند. 

 مکانیسم بیماریهای مندرج در سرفصل را توضیح دهد . 

  را نام ببرد.یهای مختلف تشخیص و درمان بیمار موثردرمولکولها و سلولهای ایمنی 

 بحث مورد نظر را بداندو تفسیر آزمایشهای اولیه و تخصصی . 

  را نام ببرد.               و مکانیسم عمل آن اختصاصی تعدیل کننده ایمنیعمومی و داروهای 

 . 

 :حیطه عاطفی 

 . 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . 

 روش های تدریس:

                                                                                                     ایفای نقش                                                                                                                                  بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                 سخنرانی
                                  Bedside teaching                                                                شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                      نمایش عملی 

       نمایش انیمیشن یا فیلمسایر) بنویسید(:             

 مواد و وسایل آموزشی:

 اسالید و وسایل کمک اموزشی 
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 پاورپوینت + گوشی تلفن 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 بحث های گروهی حین تدریسشرکت در 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 در جلسات  مطالعه و امادگی موارد تدریس شده

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 حضور به موقع و مطابق قوانین آموزشی در کالس درس، مطالعه و آمادگی موارد تدریس شده در جلساتانتظارات: 

 شدهانجام پروژه های واگذار : مجازها

 عدم حضور به موقع در کالس ، تخلف از قوانین آموزشی محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 انجام و رعایت الزامات ایمنی 

 فهرست منابع درسی:

 Cellular and molecular immunology by Abul k. Abbas, last edition 

 Rich clinical immunology 1,2 , last edition  

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 

 

 کوته پاسخ

• 

 چند گزینه ای

• 
 صحیح / غلط جورکردنی
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  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

  و پروژه: عملی انجام تکالیف 2مشارکت کالسی: 1ب کالسی: حضور و غیا

 17 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: کوئیز:

 :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

 سخنرانی 1

PBL 

 دکتر اسماعیل زاده Iتیپ فوری حساسیت ازدیاد و آلرژی 01 3/7/89 چهار شنبه

 سخنرانی 2

PBL 

شنبه چهار   

 

01/7/89 

 دکتر اسماعیل زاده II , III, IV تیپ حساسیت ازدیاد 11

 سخنرانی 3

PBL 

شنبه چهار  11/1/89  دکتر اسماعیل زاده ایمنی خود بیماریهایایمونولوژی  11 

 سخنرانی 4

PBL 

شنبه چهار  24/1/89  دکتر اسماعیل زاده ونوهماتولوژیایم 11 

 سخنرانی 5

PBL 

شنبه چهار  1/9/89  دکتر اسماعیل زاده ایمونولوژی پیوند و رد پیوند 11 

 سخنرانی 6

PBL 

شنبه چهار  9/9/89  دکتر اسماعیل زاده سرطان و ایمونوتراپی های رایج  11 

 سخنرانی 7

PBL 

شنبه چهار  22/9/89  دکتر اسماعیل زاده و ثانویه بیماریهای نقص ایمنی اولیه 11 

 سخنرانی 8

PBL 

شنبه چهار  28/9/89  دکتر اسماعیل زاده Iایمونولوژی بیماریهای عفونی  11 

 سخنرانی 9

PBL 

شنبه چهار  6/8/89  دکتر اسماعیل زاده II عفونی بیماریهای ایمونولوژی 11 
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 سخنرانی 11

PBL 

شنبه چهار  13/8/89  دکتر اسماعیل زاده سازی ایمنی و واکسیناسیوناصول  11 

 3/14/39 تاریخ امتحان پایان ترم:                  تاریخ امتحان میان ترم:  

 نام و امضاء استاد مربوطه :

 دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده

 نام و امضاء مدیرگروه:

 دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده

 دانشکده:آموزشی پزشکی امضاء معاون 

 

 

 


