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

 

 ماکولوژی فار PhD حصیلی:ت یرشتهو مقطع فارماکولوژی          گروه آموزشی:         پزشکی  دانشکده:

 واحد 2 تعداد واحد:   ايمونوفارماکولوژینام درس: 

 - نیاز: پیش        نظری د:نوع واح

 دانشکده پزشکی مکان برگزاري:     زمان برگزاري كالس:

 منیژه متولیاندکتر  مسئول درس:     تعداد دانشجویان:

فیعی، شمعصومه دکتر دکتر پروانه رحیمی مقدم، ابراهیمی،  احمد دکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 دکتر منیژه متولیانز کیهانفر، ريبردکتر ف ،شکرابیمهدی دکتر 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

سلول له از جم به ویژگی هاي سیستم ایمنی از یک سو فارماكولوژي شاخه اي از علم فارماكولوژي است كهایمونو

پیرامون  یگر بحثمی پردازد و از سوي د التهاب در مکانیسم هاي درگیرو ي تنظیم كننده ایمنی، مواد مترشحه ها

م مانند آس لتهابیابه عالوه، درمان دارویی بیماري هاي  ها را در بر می گیرد. فرآورده هاي دارویی نظیر واكسن

الیت ثر بر فعموخانواده هاي دارویی  خصوصیات ،همچنینمورد بحث قرار می گیرد.  و آرتریت روماتوئید آلرژیک

 .در این درس ارائه می شود این سیستم مانند سركوب كننده ها و فعال كننده هايسیستم ایمنی 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ایمونوپاتولوژي ، ینحوه پاسخ سیستم ایمن و عملکرد سلول هاالتهاب،  در مکانیسم هاي درگیردانشجو با  آشنا شدن

ر بر روهاي موثاصی داواكسن ها و خانواده هاي اختص ، فرآورده هاي دارویی مانندآلرژي ها و بیماري هاي اتوایمیون

 بیماري هاي التهابی.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
ن می امه را نشاو محورهاي اصلی برناست نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندفتاري همان اهداف ر كه در واقعاست  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 آشنایی با مکانیسم هاي دخیل در ایجاد التهاب (1

 آشنایی با عملکرد سلول هاي سیستم ایمنی (2

 آشنایی با نحوه تنظیم پاسخ ایمنی (3

 آشنایی با ایمونوپاتولوژي آلرژي ها و بیماري هاي خود ایمن (4

 آشنایی با داروهاي موثر بر پاسخ سیستم ایمنی (5

 و آرتریت روماتویید ویی بیماري هاي التهابی مانند آسم آلرژیکآشنایی با درمان دار (6
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 های تدريس: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( وظايف و تکالیف دانشجو:

  شركت مستمر و فعال در كالس (1

 قبل و بعد از اجراي كالس درس مطالعه  (2

  نیمسالآمادگی براي ارزیابی پایان  (3

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

   ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره درصد 100آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

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

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی   ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

- Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC. Goodman & Gilman's The 

Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill Education.  

- Abbas AK, Litchman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 9th 

Edition. Elsevier 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط مطالبعنوان  جلسه

 پروتئین و محلول مدیاتورهاي التهاب، مسمکانی 1

 حاد فاز هاي

 دكترشکرابی

 آن تنطیم و فعالیت مکانیسم و مپلمانك سیستم 2

 یماريب و سالمت در

 دكترشکرابی

 دكترشکرابی ذاتی ایمنی و فاگوسیتوز ها، فاگوسیت 3

 توسط ها آلرژن و ها ژن آنتی شناسایی نحوه 4

 بیولوژیک هاي فعالیت ها، لنفوسیت

 ها بادي آنتی

 دكترشکرابی

 دكترشکرابی ها كیموكین و ها سیتوكین 5

 و خون جریان در ها لنفوسیت گردش و بلوغ 6

 ها آن عملکرد

 دكترشکرابی

 نوروپپتید و ها هورمون اثر ایمنی، پاسخ تنظیم 7

 ایمنی پاسخ در ها

 دكترشکرابی

 خود هاي بیماري و ها آلرژي نوپاتولوژيوایم 8

 ایمن

 دكترشکرابی

9  immunoactivators و  tolerogens دكترشکرابی 

 دكترشکرابی ایمونوتراپی و ها ادجووانت ها، واكسن 10

 دكتر شفیعی آلرژیک آسم روییدا درمان 11

 دكتر ابراهیمی اعضاء پیوند ونت اداروهاي ایمونوسوپرس 12

 دكتر متولیان التهاب ضد هاي استروئید 13

 دكتر كیهانفر روماتوئید آرتریت دارویی درمان 14

 مقدم دكتر رحیمی دارویی آلرژي 15

 




