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 : پسضکیداًطکذُ

 ایوٌی ضٌاسی پسضکیگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پسضکی/ هرکس آهَزضی درهاًی:داًطکذُ بالیٌیایوٌی ضٌاسی  ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 پسضکیرضتِ تحصیلی:  ٍاحذ درسی: ًَع

 دکتریتحصیلی: هطقغ کارٍرزی: کارآهَزی: ػولی: 1ًظری: تؼذاد ٍاحذ

 سایر کارٍرز کارآهَز ترم تحصیلی کارٍرزی: کارآهَزی: ػولی: 11ًظری:        تؼذاد ساػت

     ایوٌی ضٌاسی پسضکیپیطٌیاز:   کذ درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ایوٌی ضٌاسی پسضکی رضتِ تحصیلی: اسواػیل زادُ  ػبذالرضا ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 داًطیار رتبِ ػلوی: دکتری تخصصی  :هقطغ تحصیلی

 پست الکترًٍیک: 33140233 تواس: ضوارُ

 داًطکذُ پسضکی   هحل کار:

 دکتر ػبذالرضا اسواػیل زادُ   :(اى)هذرسًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس

 بازًگری بر اساس ًیاز جاهؼِ: :تاریخ تذٍیي طرح درس ًحَُ برگساری دٍرُ:

 ضوارُ جلسات بازًگری ضذُ: تاریخ   ترکیبی هجازی حضَری
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 اهذاف آموزشی

  ّذف کلی:

 در که، رایج طبق طزح درس دوره هصوب دخیل در ایوونوپاتولوصی بیواری ها و هکانیسن های ایونی سلولهای و هولکولها با آشنایی              

 .هیشونذ استفاده هختلف بیواریهای درهاى و تشخیصدر حاضز حال

 :)قادر باشنذ: (اى)، انتظار هی رود فزاگیزبزناهه آهوسشی در پایاى اّذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطِ ضٌاختی  

 هباًی ایوًََلَشی ٍ ایوًََپاتَشًس بیواریْای رایج را بذاًذ. 

 هکاًیسن بیواریْای هٌذرج در سرفصل را تَضیح دّذ . 

  را ًام ببرد.ریْای هختلف تطخیص ٍ درهاى بیوا هَثردرهَلکَلْا ٍ سلَلْای ایوٌی 

 بحث هَرد ًظر را بذاًذٍ تفسیر آزهایطْای اٍلیِ ٍ تخصصی . 

  را ًام ببرد.               ٍ هکاًیسن ػول آى اختصاصی تؼذیل کٌٌذُ ایوٌیػوَهی ٍ دارٍّای 

 . 

 :حیطِ ػاطفی 

 . 

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 . 

 رٍش ّای تذریس:

                                                                                                     ایفای ًقص                                                                                                                                  بحث گرٍّی                                                                                                                                                                        پرسص ٍ پاسخ                                                                                                                 سخٌراًی
                                  Bedside teaching                                                                ضبیِ سازی ضذُ             بیوار                                                                                                       کارگاُ آهَزضی                                                                      ًوایص ػولی 

       ًوایص اًیویطي یا فیلنسایر) بٌَیسیذ(:             

 هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 اسالیذ و وسایل کمک اموزشی 
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 پاورپوینت + گوشی تلفن 

 تجارب یادگیری )حیي تذریس(:

 بحث های گروهی حین تذریسشرکت در 

 تکالیف یادگیری) بؼذ تذریس(:

 در جلسات  مطالعه و امادگی موارد تذریس شذه

 ضَابط آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

 حضور به موقع و مطابق قوانین آموزشی در کالس درس، مطالعه و آمادگی موارد تذریس شذه در جلساتاًتظارات: 

 شذهانجام پزوصه های واگذار : هجازّا

 عذم حضور به موقع در کالس ، تخلف از قوانین آموزشی هحذٍدیتْا:

 (:/بالیٌی/ػرصِ/آزهایطگاّیػولیّای ایوٌی )درٍس تَصیِ

 انجام و رعایت الشاهات ایونی 

 فْرست هٌابغ درسی:

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

 Rich clinical immunology 1,2 , last edition  

 روش ارزیابی:

 هطاّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصاحبِ 

 ) ضفاّی(
 آزهَى کتبی

  

 ػیٌی تطریحی

گستردُ 

 پاسخ

 

 

 کَتِ پاسخ

• 

 چٌذ گسیٌِ ای

• 
 صحیح / غلط جَرکردًی
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  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

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

  ٍ پرٍشُ: ػولی اًجام تکالیف 2هطارکت کالسی: 1سی: حضَر ٍ غیاب کال

 17 اهتحاى پایاى ترم: اهتحاى هیاى ترم: کَئیس:

 :هَارد سایر

 :جذٍل زهاًی ارائِ برًاهِ

ضوارُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ
 رٍز

 تاریخ

 ارائِ 

ساػت 

 ارائِ 
 ػٌَاى جلسِ 

هذرس 

 )هذرساى( 

 سخنزانی 1

PBL 

طبق تقویم  چهار شنبه

 آموزشی

مسال اول نی

89-88 

 دکتر اسماعیل زاده Iتیپ فوری حساسیت ازدیاد و آلرژی 01

 سخنرانی 2

PBL 

شنبه چهار   

 

" 

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

 سخنرانی 3

PBL 

شنبه چهار  دکتر اسماعیل زاده ایمنی خود بیماریهایایمونولوژی  11 " 

 سخنرانی 4

PBL 

شنبه چهار  دکتر اسماعیل زاده ایمونوهماتولوژی 11 " 

 سخنرانی 5

PBL 

شنبه چهار  دکتر اسماعیل زاده ایمونولوژی پیوند و رد پیوند 11 " 

 سخنرانی 6

PBL 

شنبه چهار  دکتر اسماعیل زاده سرطان و ایمونوتراپی های رایج  11 " 

 سخنرانی 7

PBL 

شنبه چهار  کتر اسماعیل زادهد بیماریهای نقص ایمنی اولیه و ثانویه 11 " 

 سخنرانی 8

PBL 

شنبه چهار  دکتر اسماعیل زاده Iایمونولوژی بیماریهای عفونی  11 " 



5 
 

 سخنرانی 9

PBL 

شنبه چهار  دکتر اسماعیل زاده II عفونی بیماریهای ایمونولوژی 11 " 

 سخنرانی 11

PBL 

شنبه چهار  دکتر اسماعیل زاده سازی ایمنی و واکسیناسیوناصول  11 " 

 00/00/1331        تاریخ اهتحاى پایاى ترم:     00/00/1331               یخ اهتحاى هیاى ترم: تار 

 ًام ٍ اهضاء استاد هربَطِ :

 دکتر ػبذالرضا اسواػیل زادُ

 ًام ٍ اهضاء هذیرگرٍُ:

 دکتر ػبذالرضا اسواػیل زادُ

 داًطکذُ:آهَزضی پسضکی اهضاء هؼاٍى 

 

 دکتر جؼفری

 


