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Course plan  

 

شناسی بالینی نام درس: ایمنی  

         رشته: پزشکی عمومی 
 

  تهیه کنندگان:

  دکتر عبد الرضا ستوده جهرمی و دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی 

کاری    ���� �طا�عات و �و��ه آ�وزش �ش�ی ی��  ���ه ر�ی����ه با ��

  تدوین کننده: استاد

   دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی

     9139 سال:                                                      
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  پزشکی دانشکده  

  نظري واحد  1  تعداد واحد:   بالینیشناسی ایمنی  نام درس: 

  دقیقه  120  مدت زمان ارائه درس:   دکتري پزشکی عمومی  : رشته و مقطع تحصیلی 

    جهرمی ستوده  تر دک  : مسئول درس 

  دکتر مفضل جهرمی  :  استاد همکار 
  1399-1400 دوم نیمسال   ایان: زمان شروع و پ 

  دانشکده پزشکی  محل آموزش:   شناسی پزشکیایمنی  پیشنیاز: 

 ف نهایی دوره: اهدا

   ف نهایی دورهاهدا  ردیف 

  4تا  1نوع حساسیت  فزایشاانواع  و چگونگی دسته بنديتاریخچه آشنایی با   1

  ) یا آلرژي زایش حساسیت فورياف( 1نوع حساسیت  فزایشا ایجاد سازوکار آشنایی با   2

  هاي آلرژیک بیماريو درمان هاي تشخیص  روش آشنایی با   3

  2نوع سیت حسا فزایشاسازوکار ایجاد آشنایی با   4

  2نوع حساسیت  فزایشاهاي ایجاد شده با سازوکار هاي تشخیص و درمان بیماريروش آشنایی با   5

  3نوع حساسیت  فزایشا یجاد سازوکار اآشنایی با   6

 3نوع حساسیت  فزایشاهاي ایجاد شده با سازوکار ماريیبو درمان هاي تشخیص  آشنایی با روش   7

  (افزایش حساسیت تاخیري یا سلولی) 4نوع حساسیت  فزایشاسازوکار ایجاد آشنایی با   8

 4نوع حساسیت  فزایشاهاي ایجاد شده با سازوکار بیماري و درمان  هاي تشخیصآشنایی با روش   9

  ها ها و باکتريهاي ایمنی بر ضد ویروسسازوکار ایجاد پاسخ آشنایی با   10

  ها ها و انگلهاي ایمنی بر ضد قارچ سازوکار ایجاد پاسخ آشنایی با   11

  سازوکار ایجاد تحمل ایمنی در بدن  یی با ناآش  12

  هاي خود ایمنی  ایجاد بیماريکار سازوآشنایی با   13

  هاي خود ایمن هاي تشخیص و درمان بیماريروش آشنایی با   14

  سازوکار ایجاد نقص ایمنی مادرزادي (اولیه) آشنایی با   15

  (اولیه)  نی مادرزاديهاي نقص ایم بیماريهاي تشخیص و درمان روش آشنایی با   16

  بی (ثانویه)کتساسازوکار ایجاد نقص ایمنی اآشنایی با   17

  هاي نقص ایمنی اکتسابی (ثانویه)هاي تشخیص و درمان بیماريروش آشنایی با   18
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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 

  دروس جدول زمانبندي  

  سرفصل مطالب  
ساعت  

  ارائه 
  روش تدریس 

  منابع درسی  

  

د  مور  امکانات

  نیاز 

  روش ارزشیابی 

(تکوینی و  

  پایانی) 

استاد  

  مربوطه

محل  

برگزاري  

  کالس

آشنایی با تاریخچه و  

چگونگی دسته بندي  

اسیت حس فزایشاانواع 

  4تا  1نوع 

120  

  دقیقه 

  یک جلسه 

محتوي  ئه اار

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

رویت:  ایمنی شناسی 

  23فصل 

  

 

از   تولید محتوي

نرم  با  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

  

،  السیفعالیت ک 

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

  ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  8 کالس  

دانشکده 

  پزشکی

آشنایی با سازوکار  

 فزایشاایجاد 

و    1نوع  حساسیت 

هاي تشخیص و  روش

هاي  درمان بیماري

  آلرژیک

120  

  دقیقه 

  یک جلسه 

  محتويئه اار

، مجازي

و   اسالیدها

ثه با  مباح

 دانشجویان

رویت:  ایمنی شناسی 

  23فصل 

ایمنی شناسی سلولی و  

مولکولی ابوالعباس: فصل  

19  

هاي ایمونولوژي  بیماري

ل  و فص: نلسون و آلرژي 

  139تا122

از   تولید محتوي

نرم  با  نتپاورپوی

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

  

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  8کالس  

دانشکده 

 شکیپز

کار  با سازو آشنایی 

 فزایشا ایجاد 

  2نوع   هايحساسیت

هاي  و روش 3و 

تشخیص و درمان  

ه هاي ایجاد شدبیماري

 حساسیت فزایشابا 

 3و  2نوع 

120  

  دقیقه 

  یک جلسه 

محتوي  ئه اار

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

 دانشجویان

رویت:  ایمنی شناسی 

  24فصل 

رویت:  ایمنی شناسی 

  25فصل 

  

از   تولید محتوي

نرم  با  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

  

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

  ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  8کالس  

دانشکده 

 پزشکی

ایی با سازوکار  آشن

 فزایشا جاد ای

و    4نوع  حساسیت 

هاي تشخیص و  روش

هاي  درمان بیماري

 ایجاد شده با افزایش

   4نوع   یتحساس

120  

  قه دقی

  یک جلسه 

محتوي  ئه اار

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

 دانشجویان

  رویت:ایمنی شناسی 

  26 فصل

- اصول و تفسیر آزمایش

  : هاي سرولوژي بالینی

 -پاکزادتالیف دکتر پرویز 

  17 فصل

از   تولید محتوي

نرم  با  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

  

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  یجهرم

  8کالس  

دانشکده 

 پزشکی

ار  آشنایی با سازوک

هاي ایمنی  ایجاد پاسخ

ها و  بر ضد ویروس

 هاباکتري

120  

  دقیقه 

  جلسه یک 

محتوي  ئه اار

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

 دانشجویان

ایمنی شناسی سلولی و  

: فصل  مولکولی ابوالعباس

16  

رویت:  ایمنی شناسی 

 14و 13فصول 

 

  

از   تولید محتوي

نرم  با  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  مانهسا

 

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

  ترم

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  8کالس  

دانشکده 

 پزشکی
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آشنایی با سازوکار  

اي ایمنی  هایجاد پاسخ

- ها و انگلبر ضد قارچ

 ها

120  

  دقیقه 

  یک جلسه 

محتوي  ئه اار

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

 دانشجویان

شناسی سلولی و  ایمنی 

: فصل  لی ابوالعباسو مولک

16  

رویت:  ناسی ایمنی ش

  15و 14فصول 

  

از   تولید محتوي

نرم  با  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

  

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  8کالس  

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با سازوکار  

ایجاد تحمل ایمنی در 

 بدن

120  

  دقیقه 

  یک جلسه 

محتوي  ئه اار

، مجازي

و   الیدهااس

مباحثه با  

 دانشجویان

  

شناسی سلولی و  ایمنی 

: فصل  مولکولی ابوالعباس

16  

  

از   تولید محتوي

نرم  با  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

  ترم

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  8  کالس

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با با سازوکار  

خود  هايایجاد بیماري

ي  ها روشو ایمن 

تشخیص و درمان  

  هاي خود ایمن بیماري

120  

  یقه دق

  یک جلسه 

محتوي  ئه اار

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

 دانشجویان

ایمنی شناسی سلولی و  

: فصل  مولکولی ابوالعباس

15  

  

از   تولید محتوي

  نرمبا  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

 ترم

ر دکت

ستوده 

  جهرمی

  8  کالس

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با سازوکار  

یمنی  ایجاد نقص ا

مادرزادي (اولیه) و  

هاي تشخیص و  روش

- درمان انواع بیماري

 هاي نقص ایمنی اولیه 

120  

  دقیقه 

  دو جلسه 

محتوي  ئه اار

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ایمنی شناسی سلولی و  

  لکولی ابوالعباس: فصلمو

21 

از   تولید محتوي

نرم  با  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

  ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  8کالس  

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با سازوکار  

ایجاد نقص ایمنی  

اکتسابی (ثانویه) و  

هاي تشخیص و  روش

- درمان انواع بیماري

هاي نقص ایمنی  

  اکتسابی

120  

  دقیقه 

  یک جلسه 

محتوي  ئه ارا

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

ایمنی شناسی سلولی و  

لکولی ابوالعباس: فصل  مو

21 

از   تولید محتوي

م  نربا  پاورپوینت

و  Snagitزار فا

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

  

،  فعالیت کالسی

  میان ترم آزمون 

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  8کالس  

دانشکده 

 پزشکی

  

  نابع درسی:  م 

  و همکاران  میراحمدیان دکتر ماهرو  : ترجمه)2018( اسو مولکولی ابوالعب ایمنی شناسی سلولی- 1

  و همکاران عبدالحسین کیهانی ترجمه دکتر ):2013ویت (سی رایمنی شنا- 2

  :  تکمیلی   منابع درسی 

و همکارانپیمان صادقی  ): ترجمه دکتر2020نلسون ( هاي ایمونولوژي و آلرژيبیماري- 1  

و همکاران  سید مهدي منتظري ): ترجمه8201( سون هاری دستگاه ایمنی روماتولوژي وهاي بیماري- 2  

 ): تالیف دکتر پرویز پاکزاد 1392ژي بالینی (هاي سرولوشزمایاصول و تفسیر آ- 3
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  نحوه ارزشیابی: 

  و آزمون پایان ترم آزمون میان ترم، )کوئیزو   و پاسخپرسش  ، حضور به موقع در کالس( فعالیت کالسی

  ه کل درس: نحوه محاسبه نمر 

 سبه نمره کل درس: نحوه محا 

 نمره با دکتر مفضل است.    12ستوده و  ره با دکتر  نم  8نمره (کالسی، میان ترم و پایان ترم)    20از  - 1

 نمره دارد.  2یز)  ی فعالیت کالسی (حضور به موقع در کالس، پرسش و پاسخ و کو - 2

  شود. از آزمون پایان ترم حذف می  مباحث آن  جلسه اول دکتر مفضل است و  4نمره دارد و از    3آزمون میان ترم  - 3

  دارد.  نمره  15ن ترم:   آزمون پایا- 4

  است.  ره با دکتر مفضلنم   7وده و  ستنمره با دکتر    8-5

  اي و بدون نمره منفی است. آزمون پایان ترم دکتر ستوده به صورت چهار گزینه- 6

 ت. اي و بدون نمره منفی اسآزمون پایان ترم دکتر مفضل به صورت چهار گزینه- 7

  رات:  مقر 

  است. 12  یان مهمان نمرهبراي دانشجو و 10 حد نمره قبولی: نمره

دفعا کال غیبت دت  تعداد  چهار هفدهم  ر  تایید  س:  به  منوط  تو توب  مک مجموع ساعات کالسی  غیبت  بودن  سط  موجه 

  باشد.میی پزشک ده  دانشک علوم پایه استاد مشاور دانشجو و معاون آموزشی 

انشجو، استاد مشاور پس از اطالع رسانی به د  ا استراحت بین کالسیو یکالس  غیبت غیر موجه و تاخیر پیوسته در آغاز  

 گردد.نمره صفر در کارنامه میمنجر به درج ی پزشک ده  دانشک علوم پایه  معاون آموزشی ایشان و 

 


