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 زادگان ول درس: دکتر عصارهمسئ            واحد نظری و عملی 2تعداد واحد درسی : 

 حل برگزاری کالس: گروه ایمونولوژیم )عملی( 8-12 –)نظری(  8-10 سه شنبهروز و ساعت برگزاری: 

 .ها با موافقت اساتید مربوطه قابل تغییر خواهد بود کالس برگزاریلذا تاریخ  ،*شایان ذکر است با توجه به ارائه دیرهنگام واحد درسی به گروه

 : منابع درسی

 های مرتبط با موضوع  از کتب ذیل: فصل -

 Fundamental Immunology, William E. Paul (Latest Edition) 

 Transplantation Immunology, Philip Hornick et al. (Latest Edition) 

 مباحث طرح درس مقاالت مروری مرتبط با  -
 

 شیوه ارزیابی دانشجو:

 شرکت در بحث های گروهی( -) سمینارفعالیت های کالسی  -2پایان ترم   تشریحیبه صورت آزمون  -1 

 استاد کالس عنوان پیشنهادی تاریخ جلسه

1 14/12/97 Major and Minor Histocompatibility antigens دکتر عصاره زادگان نظری 

2 21/12/97 Recognizing self-versus non-self in immune system بندیلدکتر د نظری 

3 20/1/98 Types of Transplantation  دکتر دلبندی نظری 

)خانم مهرابی(  27/1/98 4 Transplantation tolerance دکتر عصاره زادگان نظری* 

5 3/2/98 Regulatory T cell in Transplantation بندیلدکتر د نظری 

6 10/2/98 Tissue Typing in organ Transplantation دکتر عصاره زادگان نظری 

)خانم خسروپور(  17/2/98 7 Transplantation Rejection (Humoral Mechanisms) خانم دکتر صفری نظری* 

8 24/2/98 Transplantation Rejection (Cell-mediated Mechanisms) خانم دکتر صفری نظری 

)آقای امامقلی(  31/2/98 9 Role of Innate immune system in Alloimmunity دکتر عصاره زادگان نظری* 

10 7/3/98  Graft-Versus Host Disease (GVHD) ظرین  دکتر فلک 

11 21/3/98 
Immunobiology of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation 

 )خانم مالفیالبی(
 *دکتر دلبندی نظری

)خانم موسی زاده(  28/3/98 12 Xenotransplantation دکتر عصاره زادگان نظری* 

13 4/4/98 Immunosuppression in Organ Transplantation دکتر عصاره زادگان نظری 

)سارا سیمرغ(  11/4/98 14 Immunoisolation to prevent tissue graft rejection دکتر عصاره زادگان نظری* 

 دکتر جزایری عملی WBC Cross-match & Antibody Panel دهماهنگی با استا 15

 دکتر جزایری عملی Serologic and Molecular HLA Typing دهماهنگی با استا 16

  - امتحان - 17


