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 : پزشکیدانشکده

 ایمنی شناسی پزشکیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

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

 پزشکیرشته تحصیلی: 2 واحد درسی: نوع

 تعداد واحد
 نظری:

8/1 
 عمومی دکتریمطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: 2/0عملی:

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: 42عملی: 43نظری:        تعداد ساعت

    3 -پیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

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

 دانشیار رتبه علمی: کتری تخصصی د مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: 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:

 بازنگری شده: شماره جلسات تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

•    24/6/1418  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

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

 :ی مولکولها،ارگانها و سلولها  عملکرد ، ایمنی سیستم با پزشکی ی حرفه دکتری مقطع دانشجویان آشنایی حیطه شناختی 

 دانش ،بکارگیری بیماری و  سالمت حالت در آندوکرین و اعصاب سیستم با ایمنی سیستم ارتباط و ایمنی پاسخهای نظیملنفاوی،ت

 بیماریها درمان و پایش پیشگیری، ، تشخیص راستای در  عملی و علمی مهارت و

 :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

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 اسالید و وسایل کمک اموزشی

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 شرکت در بحث های گروهی حین تدریس

 تدریس(: تکالیف یادگیری) بعد

 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: 

 انجام پروژه های واگذار شده: مجازها

 ف از قوانین آموزشیعدم حضور به موقع در کالس ، تخل محدودیتها:



3 
 

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

 انجام و رعایت الزامات ایمنی 

 فهرست منابع درسی:

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

 Kuby immunology, last edition 

 Essential immunology by I.Roitt, last edition 
 ایمونولوژی وجگانی آخرین چاپ 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 کوته پاسخ

• 

 چند گزینه ای

• 
 صحیح / غلط جورکردنی

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

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

  و پروژه: عملی انجام تکالیف 2مشارکت کالسی: 1حضور و غیاب کالسی: 

 17 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: کوئیز:

 :موارد سایر
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

 اهمیت دانش ایمونولوژی در پزشکی–تاریخچه ;ت  دستگاه ایمنی کلیا 21-22 23/6/98 شنبه  1

 تشخیص و درمان و پایش بیماری ها 

 دکتر اسماعیل زاده

 سلولها و بافتهای دستگاه ایمنی ایمونولوژی مخاطی و پوستی  21-22 31/6/98 شنبه  2

 بافتها :اندام  -سلولها :اشاره به لنفوسیتها ،منوسیت ها ، گرانولوسیتها  

معرفی ساختار اناتومیک و سلولی دستگاههای  -لنفاوی مرکزی و محیطی      

 آشنایی با اندامهای لنفاوی مخاطی سازمان یافته و پراکنده –مخاطی 

 دکتر اسماعیل زاده

 سوپر ، ،آلرژن تولورژن ،هاپتن، ایمونوژن:  آنها خصوصیات و ژنها آنتی معرفی 21-22 6/7/98 شنبه  3

 تیموس از مستقل و تیموس به وابسته ژنهای آنتی ، توژنمی و ژن آنتی

 دکتر اسماعیل زاده

 دکتر اسماعیل زاده ایمنی ذاتی و اکتسابی، انواع مصونیت طبیعی و مصنوعی ، فعال و غیرفعال 21-22 23/7/98 شنبه  4

 دکتر اسماعیل زاده اعضای لنفاوی اولیه و ثانویه 21-22 21/7/98 شنبه  5

 دکتر اسماعیل زاده ها ایمونوگلوبولین انواع و بادیها آنتی با آشنایی 21-22 4/8/98 شنبه  6

 ها  بادی آنتی انواع عملکرد 21-22 22/8/98 شنبه  7

 

 دکتر اسماعیل زاده

 دکتر اسماعیل زاده ایمنی سیستم در آنها نقش و HLA ایمونوژنتیک وMHC دستگاه با آشنایی 21-22 28/8/98 شنبه  8

-Bمکانیسم های ایمنی هومورال :چکیده ای درباره تکامل لنفوسییت هیای  21-22 22/8/98 شنبه  9

در ایمنی هومورال Tنقش لنفوسیتهای -B چگونگی فعال شدن لنفوسیت های

 هومورالفرایند حذف آنتی ژن در پاسخ 

 

 دکتر اسماعیل زاده

-T هیای لنفوسییت تکامیل دربیاره ای چکیده: سلولی ایمنی های مکانیسم 21-22 2/9/98 شنبه  11

 -الگوهای مختلف پاسخ ایمنی سلولی -T های لنفوسیت شدن فعال چگونگی

 سلولی پاسخ در ژن آنتی حذف فرایند

 

 دکتر اسماعیل زاده

تحمیل -مل )مرکزی و محیطی(تحمکانیسم های تولرانس و خود ایمنی :انواع  21-22 9/9/98 شنبه  11

مکانیسم شکست – T وBحیطی در سلولهای تحمل مT وBمرکزی درسلولهای 

 و ایجاد خود ایمنی به خودی تحمل

 دکتر اسماعیل زاده
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11-12 11/9/99 شنبه  12  دکتر اسماعیل زاده تعامل ایمنی سلولی و هومورال در حالت سالمت و بیماری 

11-12 23/9/99 شنبه  13  کمپلمیان- شیدن فعال راههای: بدن از دفاع در آن نقش و کمپلمان سیستم 

 مهارکننده های گیرنده-کمپلمان های عملکرد

 دکتر اسماعیل زاده

11-12 31/9/99 شنبه  14  دکتر اسماعیل زاده سیتوکاین ها: ساختار و ویژگی های عمومی 

11-12 7/11/99 شنبه  15 :عملکرد و تنظیم پاسخهای ایمنی و کاربرد اش در تشیخیص و  ها سایتوکاین 

 درمان بیماریها 

ر اسماعیل زادهدکت  

 دکتر اسماعیل زاده ایمونولوژی التهاب حاد و مزمن 21-22 24/21/98 شنبه  16

 28/10/1418        تاریخ امتحان پایان ترم:                    تاریخ امتحان میان ترم:  

 نام و امضاء استاد مربوطه :

 دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده

 ولوژیایمون نام و امضاء مدیرگروه:

 زاده اسماعیل عبدالرضا دکتر

 دانشکده:آموزشی امضاء معاون 

 

 


