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                                                                                                                     دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 دانشكده پزشكي      
     

                     اسيانگل شناسي و قارچ شن گروه 

دوره  طرح   

Course plan           
 

 

 

ی(تولوژیمونوپارازیا) ۲ایمني شناسي م درس: نا  

 انگل شناسيکارشناسي ارشد رشته: 

:هتهيه کنند  

 جهرمي مفضلميرزاعلي  دکترو  رضانژاد حسن دکتر ،صلح جوکاووس دکتر ، امير عبدليدکتر 

 تدوین کننده:استاد 

 امير عبدليدکتر 
 

    9139 سال:                                                              
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 پزشکیدانشکده 

 ۲ یشناس یمنیا نام درس:

 (یتولوژیمونوپارازی)ا

 واحد عملی ( ۱واحد نظری +  ۱واحد ) ۲ تعداد واحد:

ارشد انگل  یکارشناس :رشته و مقطع تحصيلی

  شناسی

 دقيقه ۱۲0 مدت زمان ارائه درس:

 امير عبدلی دکتر: ئول درسسم

و  رضانژادصلح جو، دکتر دکتر   د همکار:تيااس

 دکتر مفضل جهرمی

 ۱399-۱400 اولنيمسال  ن شروع و پایان:زما

 دانشکده پزشکی محل آموزش: ندارد پيشنياز:

 نهایی دوره:  اهداف

 )تئوری( نهایی دورهاهداف  ردیف

 یو ضد التهاب یالتهاب یبه انگل ها: پاسخ ها یمنیا ستميپاسخ س اتيکلآشنایی با  ۱

   یانگل یبه عفونت ها یمنیها در پاسخ ا لينوفینقش ائوزآشنایی با  ۲

 یمنیا ستميفرار انگل ها از س یها سميمکانآشنایی با  3

 انهدام انگل ها یها سميمکانآشنایی با  4

 ها یباد یآنت ونيتراسيو ت یباد یآنت-ژن یآنت های واکنش آشنایی با 5

 و نماتد ها یکرم یدر برابر عفونت ها یمنیا یپاسخ ها اتيکلآشنایی با  6

 سستود ها یکرم یعفونت ها یمونولوژیابا آشنایی  7

 ترماتد ها یکرم یعفونت ها یمونولوژیاآشنایی با  8

 یخون یا اختهیتک  یعفونت ها یمونولوژیا بای آشنای 9

 ینسج یا اختهیتک  یعفونت ها یمونولوژیاآشنایی با  ۱0

 یروده ا یا اختهیتک  یعفونت ها یمونولوژیا آشنایی با ۱۱

 کیو آلرژ یمنیخود ا یها یماريب یولوژيدر ات یانگل ینقش عفونت هاآشنایی با  ۱۲

 (عملی) نهایی دوره دافها ردیف

 ميمستق ريو غ ميمستق ونيناسيبر اساس آگلوت یانگل شناس یتست ها ۱

 (ELISA) زایاال شیبر اساس آزما یانگل شناس یتست ها ۲

 (IFA) مونوفلوئوروسانسیا شیبر اساس آزما یانگل شناس یتست ها 3

 یسنج نيژن محلول از انگل و پروتئ یآنت هيته 4

 از موش و اصول کشت سلول یماکروفاژ صفاق هيته 5
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 در مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذکر کند
 نبندی دروسجدول زما

سرفصل مطالب 

 )تئوری(

ساعت 

 ارائه

روش 

 تدریس
 منابع درسی

امکانات مورد 

 نياز

 بیروش ارزشيا

)تکوینی و 

 پایانی(

د تااس

 مربوطه

محل برگزاری 

 کالس

 ستمیپاسخ س اتیکل

به انگل ها: پاسخ  یمنیا

و ضد  یالتهاب یها

 یالتهاب

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

 

یمنی شناسی ا

سلولی و 

مولکولی 

 ابوالعباس:

 2و  1فصول 

 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 عبدلی

وه انگل گر

 شناسی

ها در  لینوفینقش ائوز

به عفونت  یمنیپاسخ ا

   یانگل یها

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 2012 

by John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 عبدلی

وه انگل گر

 شناسی

فرار انگل  یها سمیمکان

 یمنیا ستمیها از س

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

 

Immunity to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 2012 

by John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

 صلحدکتر 

 جو

وه انگل گر

 شناسی

انهدام انگل  یها سمیمکان

 ها

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 2012 

by John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

 صلحدکتر 

 جو

وه انگل گر

 شناسی

 یآنت-ژن یواکنش آنت

 یآنت ونیتراسیو ت یباد

 ها یباد

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Noel R. 

Rose, 

Herman 

Friedman, 

John L. 

Fahey. 

Manual of 

clinical 

laboratory 

immunolog

y. American 

Society for 
Microbiolog

y. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 مفضل

وه انگل گر

 شناسی
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 یمنیا یپاسخ ها اتیکل

 یدر برابر عفونت ها

 1و نماتد ها  یکرم

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity 

to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 

2012 by 

John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 عبدلی

وه انگل گر

 شناسی

 یعفونت ها یمونولوژیا

 2نماتد ها  یکرم

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity 

to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 

2012 by 

John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 رضانژاد

وه انگل گر

 شناسی

 یعفونت ها یمونولوژیا

 سستود ها یکرم

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity 

to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 

2012 by 

John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 رضانژاد

وه انگل گر

 شناسی

 یعفونت ها یمونولوژیا

 ترماتد ها یکرم

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity 

to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 

2012 by 

John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 رضانژاد

وه انگل گر

 شناسی

 یعفونت ها یمونولوژیا

 یخون یا اختهیتک 

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity 

to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 

2012 by 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 رضانژاد

وه انگل گر

 شناسی
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John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 یعفونت ها یمونولوژیا

 ینسج یا اختهیتک 

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity 

to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 

2012 by 

John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

ح صلدکتر 

 جو

وه انگل گر

 شناسی

 یعفونت ها یمونولوژیا

 یروده ا یا اختهیتک 

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

Immunity 

to 

parasitic 

infection. 

Edited by 

Tracey 

Lamb. 

2012 by 

John 

Wiley & 

Sons, Ltd. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

ح صلدکتر 

 جو

وه انگل گر

 شناسی

 یانگل ینقش عفونت ها

 یها یماریب یولوژیدر ات

 کیو آلرژ یمنیخود ا

 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت

How 

Helminths 

Alter 

Immunity 

to 

Infection. 

Editors: 

Horsnell, 

William 

(Ed.). 

Springer-

Verlag New 

York. 2014. 
DOI: 

10.1007/978

-1-4939-

1489-0. 

Parasites 

and 

Allergy. 

Chemical 

Immunolog

y and 

Allergy, 

2006, Vol. 

90. 

Editor(s): 

Capron, M. 

(Lille), 

Trottein, F. 

(Lille). 
Karger 

publisher. 

 

از  تولید محتوی

 پاورپوینت
 

، فعالیت کالسی

میان  آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

 عبدلی

وه انگل گر

 شناسی
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 سمینار
 دقیقه 120

 جلسهیک 

ئه اار

 پاورپوینت
  دانشجو ارائه 

اساتید 

 گروه

وه انگل گر

 شناسی

سرفصل مطالب 

 ی()عمل

ساعت 

 ارائه

روش 

 تدریس
 منابع درسی

انات مورد امک

 نياز

 روش ارزشيابی

)تکوینی و 

 پایانی(

استاد 

 مربوطه

زاری محل برگ

 کالس

 یانگل شناس یتست ها

 ونیناسیبر اساس آگلوت

 میمستق ریو غ میمستق

 دقیقه 60

 یک جلسه

ئه اار

 پاورپوینت

اصول و تفسیر 

های شآزمای

سرولوژی 

 5فصل  :بالینی

از  تولید محتوی

 پاورپوینت

 و فیلم

 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان 

 ترم

دکتر 

 عبدلی

وه انگل گر

 شناسی

 

 یانگل شناس یتست ها

 زایاال شیبر اساس آزما

(ELISA) 
 

 دقیقه 60

 یک جلسه

ئه اار

 پاورپوینت

و کار 

آزمایشگاه

 ی

 کتب و مقاالت

از  تولید محتوی

 پاورپوینت

و کار  و فیلم

 عملی

 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان 

 ترم

دکتر 

 عبدلی

وه انگل گر

 شناسی

 یانگل شناس یتست ها

 شیبر اساس آزما

 مونوفلوئوروسانسیا

(IFA) 

 دقیقه 60

 یک جلسه

ئه اار

 پاورپوینت

و کار 

آزمایشگاه

 ی

 کتب و مقاالت

از  تولید محتوی

 پاورپوینت

و کار  و فیلم

 عملی

 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان 

 ترم

دکتر 

 عبدلی

وه انگل گر

 شناسی

ژن محلول از  یآنت هیته

 یسنج نیانگل و پروتئ

 دقیقه 60

 یک جلسه

ئه اار

 پاورپوینت

و کار 

آزمایشگاه

 ی

 کتب و مقاالت

از  تولید محتوی

 پاورپوینت

و کار  و فیلم

 عملی

 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان 

 ترم

 حصلدکتر 

 جو

وه انگل گر

 شناسی

از  یماکروفاژ صفاق هیته

موش و اصول کشت 

 سلول

 دقیقه 60

 یک جلسه

ئه اار

 پاورپوینت

و کار 

آزمایشگاه

 ی

 کتب و مقاالت

از  تولید محتوی

 پاورپوینت

و کار  و فیلم

 عملی

 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان 

 ترم

 حصلدکتر 

 جو

وه انگل گر

 شناسی

 

 منابع درسی: 

1. AK Abbas, AHH Lichtman. Cellular and molecular immunology. (Last edition). 

2. Noel R. Rose, Herman Friedman, John L. Fahey. Manual of clinical laboratory 

immunology. American Society for Microbiology. 

3. Immunity to parasitic infection. Edited by Tracey Lamb. 2012 by John Wiley & Sons, 

Ltd. 
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1. Immune Response to Parasitic Infections: Protozoa. Volume 1 by. Emilio Jirillo 

DOI: 10.2174/97816080514891100101. 
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2. How Helminths Alter Immunity to Infection. Editors: Horsnell, William (Ed.). 

Springer-Verlag New York. 2014. DOI: 10.1007/978-1-4939-1489-0. 

3. Parasites and Allergy. Chemical Immunology and Allergy, 2006, Vol. 90. Editor(s): 

Capron, M. (Lille), Trottein, F. (Lille). Karger publisher. 

 نحوه ارزشيابی:

 پایان ترم آزمون و مميان تر آزمون، (کوئيزو   حضور به موقع در کالس، پرسش و پاسخ) کالسیفعاليت 

 درس:نحوه محاسبه نمره کل 

 نمرات نظری و عملی:

 . رم و پایان ترم(يان تکالسی، م فعاليتنمره ) ۲0از -

 .۱۲نمره حد نمره قبولی: -

 


