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 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 دانشكده پزشكي

 علوم آزمایشگاهيگروه 

  ۱۱-۹۳۱8 دوم نیمسال/ علوم آزمایشگاهي ،پزشكي عنوان درس:  ایمني شناسي

 ستوده جهرمیدکتر همکار درس: و  دکتر مفضل جهرمی مسئول درس:                    نظري  واحد 3 ميزان واحد:

 (3کالس شماره ) 03-07شنبه  آزمایشگاهو  02-01ساعتو چهارشنبه  8-01ساعت  شنبهدو :نظري زمان تشکيل کالس

  برنامه کالسی نظري 

 استاد درس عنوان درس روز تاریخ ردیف

 ستوده دکتر  کليات  تاریخچه و  شنبه 01/00/18 0

 مفضل دکتر   سيستم ایمنی يهاسلول دوشنبه 20/00/18 2

 مفضل دکتر   ستم ایمنیسي هايبافت شنبه 22/00/18 3

 ستوده دکتر  هاها و ایمونوژنژنها، آنتیها، ميتوژنهاپتن دوشنبه 28/00/18 4

 ستوده دکتر  ایمنی ذاتیها و سازوکار ایجاد پاسخ مولکول شنبهسه  21/00/18 5

 ستوده دکتر  هاها و سایتوکاینکموکاین شنبهچهار 31/00/18 2

 مفضل دکتر  هاهاي آنو پذیرنده هايبادآنتی شنبه 3/02/18 7

 مفضل دکتر  هاباديژنتيک آنتی و B هايتکوین سلول دوشنبه 5/02/18 8

 ستوده دکتر  هاي آنو پذیرنده سيستم کمپلمان شنبهچهار 7/02/18 1

 ستوده دکتر  هاهاي چسبان و النه گزینی سلولمولکول دوشنبه 02/02/18 01

 مفضل دکتر  نسجی و پلی مورفيسم يهاي سازگارژنآنتی شنبهچهار 04/02/18 00

 مفضل ر دکت (TCRتکوین و ژنتيک ) Tهاي و سلول هاي کشنده طبيعیسلولانواع  دوشنبه 01/02/18 02

 مفضل دکتر  هاي ایمنیها به سلولژنآنتی عرضه شنبهچهار 20/02/18 03

 ستوده دکتر  ایمنی  هايایمنی سلولی و کنتيک پاسخ دوشنبه 22/02/18 04

 مفضل دکتر  ایمنی همورال شنبهچهار 28/02/18 05

 مفضل دکتر  0نوع حساسيت  فزایشا دوشنبه 08/0/11 02

 مفضل دکتر   3و  2هاي  نوع  افزایش حساسيت چهارشنبه 21/0/11 07

 )مبحث ایمنی همورال( 05ميان ترم تا پایان جلسه  شنبهدو 25/0/11 ---

 مفضل دکتر   4افزایش حساسيت نوع  شنبهچهار 27/0/11 08

 ستوده دکتر  ها(ها و انگلقارچ ،هاویروس ،هاباکتري) هاایمنی به ميکروبپاسخ  دوشنبه 0/2/11 01

 ستوده دکتر  تحمل ایمنی  شنبهچهار 3/2/11 21

 ستوده دکتر  خود ایمنی  دوشنبه 8/2/11 20

 مفضل دکتر  قص ایمنی اوليهن شنبهچهار 01/2/11 22

 مفضل دکتر  ثانویهنقص ایمنی  دوشنبه 05/2/11 23

 ستوده دکتر  پيوند ایمنی شنبهچهار 07/2/11 24

 ستوده دکتر  ایمنی حاملگی دوشنبه 22/2/11 25

 ستوده دکتر   ایمنی سرطان شنبهچهار 24/2/11 22

 مفضل دکتر  و پزشکی شخصی شده ایمنی درمانی، نوروایمونولوژي دوشنبه 21/2/11 27

 مفضل دکتر  سالمنديو  ورزش ایمونولوژي تغذیه، شنبهچهار 30/2/11 28

 ستوده دکتر  هاو ادجوانت هاواکسن دوشنبه 7/3/11 21

 آموزش دانشکده امتحان شنبه 07/3/0311 31
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 نحوه ارزشيابي:

  و پایان ترم ميان ترمهای آزمون، فعاليت کالسي

 نمره کل درس:نحوه محاسبه 

  نظری اتنمر

 است. تمرین کالسي ؛ حضور به موقع در کالس، پرسش و پاسخ و)دکتر مفضل(فعاليت کالسي-1

 نمره ميان ترم با دکتر مفضل است. 5/5نمره ميان ترم با دکتر ستوده و  8/4نمره دارد؛  3/11ميان ترم -2

 با دکتر مفضل است. نمره کالسي( 2)+  نمره 85/2نمره با دکتر ستوده و  85/4 نمره دارد؛ 7/9پایان ترم -3

 ای و بدون نمره منفي است.به صورت چهارگزینههر دو استاد ترم  ميانآزمون -4

 پاسخ کوتاه است.و تشریحي  جاخالي، دکتر مفضل به صورت ای ودکتر ستوده به صورت چهارگزینه آزمون پایان ترم-5

 مقررات: 

 است. 12برای دانشجویان مهمان نمره  و   11حد نمره قبولي: نمره -1

تعداد دفعات غيبت در کالس: چهار هفدهم مجموع ساعات کالسي منوط به تایيد مکتوب موجه بودن غيبت توسط -2

 باشد.استاد مشاور دانشجو و معاون آموزشي دانشکده مي

اطالع رساني به دانشجو، استاد غيبت غير موجه و تاخير پيوسته در آغاز کالس و یا استراحت بين کالسي پس از -3

 گردد.مشاور ایشان و معاون آموزشي دانشکده منجر به درج نمره صفر در کارنامه مي

 باشد.ميقابل تغيير غير  اعتراضرسيدگي به روزه  3مهلت پس از  ستوده ترنمرات پایان ترم دک-4

 ، غير قابل تغيير مي باشند. مفضلسط دکتر توو ثبت نهایي  اعتراض قانوني پس از اتمام مهلتجمع نهایي نمرات -5

 


