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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 15(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
5/1:نظري2تعداد واحد:با گرایش بیماریهاي عفونیایمنی شناسی نام درس:

نداردیش نیاز:پواحد5/0واحد  عملی:
ایمونولوژيگروه مکان برگزاري:10-12ز چهارشنبه روزمان برگزاري کالس: 

شکرابیخانم دکتر مسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:
، عصاره زادگان، دکتر فلک، شکرابیدکتر،دلبنديدکترجزایري،دکتر.مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

کتر مجتبويد
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
اشنایی با سیستم هاي دفاعی بدن و واکنش این سیستم ها در مقابل پاتوژن ها و فراگیري تغییرات کیفی و کمی در 

میدهد و بهره مولکول ها و سلول هاي دفاعی در هنگام ابتال به بیماریهاي عفونی و برخی بیماریهاي غیرعفونی رخ
برداري از چنین تغییرات مولکولی و سلولی در جهت تشخیص بیماري ها و در تحقیقات.

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

هاي تدریس:شیوه
■پرسش و پاسخ■سخنرانی برنامه ریزي شده■سخنرانی

■)TBLیادگیري مبتنی بر تیم(■)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(■بحث گروهی
----------------- (لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده 

جو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل آمادگی قبلی دانش، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
دروس، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر 

سرفصل درس مربوطه می باشد. 

وسایل کمک آموزشی:  
■پروژکتور اسالید■خته و گچت■وایت برد
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---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترم■درصد نمره25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس ■نمرهدرصد10انجام تکالیف ■
---------- ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنی■ايچندگزینه■پاسخ کوتاه■تشریحی

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

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

1. Medical Immunology Edited by: D.P  Stites, A.I.Terr and T.G.Parshow
Publisher: Appleton and Lange (last edition)

نابع فارسی:م
ایمونولوژي تالیف دکتر محمد وجگانی (آخرین چاپ).1
ابوالعباس.2
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

شکرآبیدکترکلیاتی در مورد ایمونولوژي در عفونت هاي باکتریال1
ه باکتري ها در ایمنی نسبت بTنقش زیرگروههاي لنفویست 2

و سایر عوامل عفونت ها
يمجتبودکتر

-لوژي پاسخ ایمنی به باکتري هاي خارج سلولیایمونو3
استافیلوکوك واسترپتوکوك

دلبنديدکتر

سندرم ایمونولوژي پاسخ ایمنی به باکتري هاي گرم منفی،4
شوك سپتیک

دکتر جزایري

فلکدکترایمونولوژي سل و جذام5
زادگانه عصاردکتربروسلوزایمونولوژي 6
مجتبويدکترایمونولوژي در عفونت هلیکوباکتر پیلوري7

عصاره زادگاندکترمکانیسم فرار عوامل عفونی از پاسخ هاي ایمنی8
دکتر مجتبويارتباط عفونت ها با سرطان،نقص ایمنی و خود ایمنی9

جزایريدکترریالواکسن هاي باکتریال و ایمونولوژي عفونت هاي باکت10
اساتید گروهسمینار دانشجویی11

دلبنديدکتراالیزاي مستقیم و غیرمستقیم12
دلبنديدکترایمونوفلورسنس مستقیم و غیرمستقیم و فلوسایتومتري13
فلکدکترتهیه عصاره تام از باکتري وتخلیص آنتی ژن14
فلکدکترتخلیص پروتیین با روش هاي کروماتوگرافی15


