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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 کارشناسی ناپیوسته:تحصیلی یرشتهو مقطع       علوم آزمايشگاهی:گروه آموزشی        پیراپزشکی    :دانشکده

 ندارد نیاز: یشپ  تئورید:نوع واح               واحد 2   تعداد واحد: ايمونولوژینام درس: 

 B2کالس   مکان برگزاری:                 8-10 :ساعت   يکشنبهزمان برگزاری كالس: 

 دکتر ناصری –قره گزلو  حروف الفبا(: مدرسین)به ترتیب  خانم قره گزلو مسئول درس: 27 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در پیشتگیری   درمتان و   اهمیتت زیتادی    آشنایی با این علمگاهی است  و ایمنی شناسی از دروس اصلی رشته علوم آزمایش

علم ایمونولوژی مدرن آنگونه كه متناسب با این رشتته باشتد    و مبانی اصول  یک ترم. طی دارد تشخیص بسیاری از بیماریها

 .شودمیآموزش داده  علوم آزمایشگاهیبه دانشجویان 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

نش ایتن عناصتر در   دخیل در این سیستم و نیتز میتانک     سلولها و مولکولهایا سیستم دفاعی بدن   شامل ارگانها آشنایی ب  

یتی كته سیستتم ایمنتی را     شناخت   پیشگیری   تشخیص و  درمان  بیماریهاایمونولوژی در كاربرد سالمتی و بیماری   و فراگیری

 .درگیر مینماید

 

 هداف کلی طرح درس است()در واقع همان ابینابینی:اهداف 
 و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی

 

رس روشهای كنترل بیماری در انسان و راههای مقابله بدن با عوامل عفونی را شرح می دهد. همچنین به راههای ورود این د

عوامل بیماریزا به بدن   شناخت عوامل موثر بر مقاومت بدن  و واكسیناسیون می پردازد. ایمونولوژی پیوند اعضا  بیماریهای 

 این درس است. اهدافاز دیگر افزایش حساسیت ها و ایمونوتراپی   خودایمنی  نقص ایمنی   ایمنی تومورها 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( يف و تکالیف دانشجو:وظا

 در تمام جلسات كالس درس بدون تاخیر حضور 

  (مگر در مواردی كه ناگزیر باشددر طول درس ) ترك كالسعدم 

 قبل از كالس طبق برنامه یمطالعه مطالب درس 

  و اظهارنظر در مورد مطالب ارائه شده در كالسدر بحثهای كالس شركت فعال 

  كالس  طول  موبایل دانشجو دربودن خاموش 

 شركت در كوئیزها و آزمونهای میان ترم و پایان ترم 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد  07آزمون پایان ترم   نمره درصد 20آزمون میان ترم

   

 نمره درصد  5 شركت فعال در كالس     نمره درصد  5 انجام تکالیف

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی             ایچندگزینه         پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی  

 Cellular end Molecular Immunology. Abul K. Abbas et al. Latest ed. 

 Immunology. Roitt. Brostoff. Latest ed. 

 Immunobiology. Janwway , et al. Latest ed. 

 

 اينترنتی    

 WWW.roitt.com 

  

 منابع فارسی:

 چاپی 

 ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس ترجمه دکتر ماهرو میر احمدیان و همکاران -

 چکیده ایمنولوژی الی بنجامین و همکاران ترجمه دکتر نوید علی یاری زنوز -           

http://www.roitt.com/
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 

 اد مربوطاست  جلسه

 
Innate Immunity – Phagocytosis  

 
 

 
Review of Antigen and Antibody 

 
 

 
Major Histocompatibility Complex  

 
 

 
Maturation of T cells  

 
 

 
Maturation of B cells  

 
 

 
Complement system 

 
 

 
T cell  Activation  

 
 

 
B cell Activation  

 
 

 
Cytokines  

 
 

 
Immunity to Infections 

 
 

 
Immunity to Tumors 

 
 

 
Tolerance  

 
 

 
Autoimmunity  

 
 

 
Transplantation Immunology  

 
 

 
Hypersensitivity  

 
 

 
Immunodeficiency  

 
 

 


