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شتي ردماني جهرم                          گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا                                                       دانش
                                                       دانشکده زپشكي   

                                                            گ ر و ه   ایمني شناسي زپشكي 

دوره طرح  

Course plan           
 

 

 کاربردیشناسی ایمنی نام درس:

         رشته: پزشکی عمومی 

 تهيه کنندگان:

 دکتر عبد الرضا ستوده جهرمی و دکتر ميرزاعلی مفضل جهرمی 

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي يردس ربانمه رزیی كميته با هم

 ه:کنند ینتدواستاد 

   يرزاعلی مفضل جهرمیدکتر م

   1400 سال:                                                    
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 پزشکی دانشکده  

 نظریواحد   1 تعداد واحد: کاربردیشناسی ایمنی  نام درس:

 دقيقه 120 مدت زمان ارائه درس:  دکتری پزشکی عمومی :رشته و مقطع تحصيلی 

  جهرمی هودست  دکتر : درسمسئول  

 دکتر مفضل جهرمی  : تاد همکاراس 
 1400-1401 اول نيمسال زمان شروع و پایان:

 دانشکده پزشکی  محل آموزش:  شناسی پزشکی ایمنی پيشنياز:

 ف نهایی دوره: اهدا

  ف نهایی دورهاهدا ردیف 

   دیهای پيونافتسازگاری بارزیابی کننده  هایآزمایششناسی پيوند و ایمنیآشنایی با  1

 داروهای پيشگيری کننده از رد پيوند همچنين سازوکارهای رد پيوند فوق حاد، حاد و مزمن و  با ی آشنای 2

 های برهمکنش سيستم عصبی و سيستم ایمنی   و سازوکار  سایکونوروایمونولوژیآشنایی با  3

 منی بر کارکرد سيستم ای ورزشتاثير  ایمونولوژی تغذیه و آشنایی با  4

 کارکرد سيستم ایمنی ی بر ندلمتاثير سا با  یآشنای 5

 دوران بارداری )ایجاد تحمل ایمنی و همچنين مصون سازی مادر و جنين( کارکرد سيستم ایمنی با  آشنایی 6

 های سرطانیعلل ایجاد سرطان و سازوکارهای مقابله سيستم ایمنی با سلولآشنایی با  7

 ها نطاو درمان سرهای تشخيص روشآشنایی با  8

 سازی فعال و غير فعال  ایمنیکليات  با ی آشنای 9

 ها های به کار رفته در آنها و ادجوانتانواع واکسن  آشنایی با  10

 سازی غير فعال در مواجهه با سموم و زهرها های ایمنها و برنامهآخرین روشآشنایی با  11

   دهکی شخصی شپزشو  های نوین ایمنی درمانیروشآشنایی با  12
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 مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذکر کند رد
 جدول زمانبندی دروس 

 سرفصل مطالب 
ساعت  

 ارائه 
 روش تدریس 

 

 منابع درسی 

 

امکانات 

 مورد نياز 

 روش ارزشيابی 

)تکوینی و 

 پایانی(

استاد 

 مربوطه 

محل  

ی  برگزار

 کالس

پیوند   سیانش منیبا ای ییآشنا

های تعیین سازگاری و روش

و همچنین  های پیوندی بافت

سازوکارهای رد پیوند فوق 

حاد، حاد و مزمن و داروهای 

    پیشگیری کننده از رد پیوند

120  

 دقیقه 

 یک جلسه 

محتوی  ئه اار

و  ، اسالیدهامجازی

مباحثه با  

 دانشجویان 

ایمنی شناسی  

لی  سلولی و مولکو

 : ابوالعباس

 17فصل 

ی،  شناسخون 

عقاد و طب  ان

: هنری انتقال خون 

 36 فصل

 

 تولید محتوی

  از پاورپوینت

زار  فانرم با 

Snagit  و

در  یگذارربا

 نوید   سامانه

 

،  السیفعالیت ک

  میان ترم آزمون

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

 8 کالس

دانشکده  

 پزشکی 

آشنایی با  

ی و  سایکونوروایمونولوژ

برهمکنش ی هاسازوکار

سیستم عصبی و سیستم  

 ایمنی   

120  

 دقیقه 

 یک جلسه 

محتوی  ئه اار

و  ، اسالیدهامجازی

مباحثه با  

 دانشجویان 

 مقاالت معتبر 

 

 تولید محتوی

  از پاورپوینت

زار  فانرم با 

Snagit  و

در  یگذارربا

 نوید   سامانه

 

،  السیفعالیت ک

  میان ترم آزمون

و آزمون پایان  

 ترم

ر دکت

فضل  م

 جهرمی

 8س الک

دانشکده  

 پزشکی 

آشنایی با ایمونولوژی تغذیه  

و تاثیر ورزش بر کارکرد  

 سیستم ایمنی 

120  

 دقیقه 

 لسه یک ج

محتوی  ئه اار

و  ، اسالیدهامجازی

مباحثه با  

 دانشجویان 

 مقاالت معتبر 

 

 تولید محتوی

  از پاورپوینت

زار  فانرم با 

Snagit  و

در  یگذارربا

 نوید   سامانه

 

،  السییت کفعال

  میان ترم نموآز

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

 8کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

آشنایی با تاثیر سالمندی بر  

 کارکرد سیستم ایمنی

120  

 دقیقه 

 یک جلسه 

وی  محتئه اار

و  ، اسالیدهامجازی

مباحثه با  

 دانشجویان 

 مقاالت معتبر 

 

 تولید محتوی

  از پاورپوینت

زار  فانرم با 

Snagit  و

در  یگذارربا

 نوید   نهماسا

 

،  السیفعالیت ک

  میان ترم آزمون

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

 8کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

آشنایی با کارکرد سیستم 

ایمنی در دوران بارداری )در  

ایجاد تحمل ایمنی و همچنین  

 مصون سازی مادر و جنین( 

120  

 دقیقه 

 دو جلسه

محتوی  ئه اار

و  ، اسالیدهامجازی

مباحثه با  

 دانشجویان 

ایمونوبیولوژی  

: حاملگی طبیعی

دکتر مصفا و  

 همکاران

 

 تولید محتوی

  از پاورپوینت

زار  فانرم با 

Snagit  و

در  یگذارربا

 نوید   سامانه

،  السیعالیت کف

  میان ترم آزمون

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

 8کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

http://dlib.sbmu.ac.ir/site/catalogue/168625
http://dlib.sbmu.ac.ir/site/catalogue/168625
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جاد سرطان  آشنایی با علل ای

قابله و سازوکارهای م 

های  ی با سلولسیستم ایمن

-روشو همچنین  سرطانی

های تشخیص و درمان  

 ها سرطان

120  

 دقیقه 

 یک جلسه 

محتوی  ئه اار

و  ، اسالیدهامجازی

مباحثه با  

 دانشجویان 

ایمنی شناسی  

سلولی و مولکولی  

: فصل  ابوالعباس

18 

 

 تولید محتوی

  از پاورپوینت

زار  فانرم با 

Snagit  و

در  یگذارربا

 نوید   سامانه

 

،  السیفعالیت ک

  میان ترم آزمون

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ده ستو

 جهرمی

 8کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

سازی  ایمنیکلیات  آشنایی با 

انواع ، فعال و غیر فعال

  و  ها ها و ادجوانتواکسن

های و برنامه هاآخرین روش

سازی غیر فعال در  ایمن

 مواجهه با سموم و زهرها

120  

 دقیقه 

 دو جلسه

محتوی  ئه اار

و  ، اسالیدهامجازی

مباحثه با  

 دانشجویان 

ایمنی شناسی  

ی و مولکولی  سلول

لعباس: فصل  ابوا

برنامه و و  16

-راهنمای ایمن

 سازی 

 

 تولید محتوی

  از پاورپوینت

زار  فانرم با 

Snagit  و

در  یرگذاربا

 نوید   سامانه

 

،  السیفعالیت ک

  میان ترم آزمون

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

 8کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

های نوین  آشنایی با روش

و پزشکی   ایمنی درمانی

 خصی شدهش

120  

 دقیقه 

 ه یک جلس

محتوی  ئه اار

و  ، اسالیدهامجازی

مباحثه با  

 دانشجویان 

 مقاالت معتبر 

 

 تولید محتوی

  پاورپوینتاز 

زار  فانرم با 

Snagit  و

در  یگذارربا

 نوید   سامانه

 

،  السیفعالیت ک

  میان ترم آزمون

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

 8کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

 

 منابع درسی:  

 ران و همکا ميراحمدیان  ماهرو  دکتر: ترجمه (2018) ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس-1

 (: تاليف دکتر نریمان مصفا و همکاران 1383) ایمونوبيولوژی حاملگی طبيعی-2

 :  تکميلی   منابع درسی 

 سازی (: تاليف کميته کشوری ایمن1394سازی )برنامه و راهنمای ایمن-1

 سالمندی و ایمنی درمانی(  ی، ایمونولوزی تغذیه، ورزش،ژ ایکونوروایمونولو)سسال اخير(  2)ت معتبر آخرین مقال -2

و همکاران  کبر درگاللهاترجمه  (:2017هنری ) خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون-3  

 

 نحوه ارزشيابی: 

 پایان ترم و آزمون (يزیکوپرسش و پاسخ و ،  حضور به موقع در کالس) فعاليت کالسی

 نحوه محاسبه نمره کل درس: 

 نمره با دکتر مفضل است.    10نمره با دکتر ستوده و  10ترم و پایان ترم( )کالسی، ميان نمره   20از -1

 شود. و مباحث کویيز یک از پایان ترم حذف می نمره دارد   3فعاليت کالسی -2

 نمره دارد.  17آزمون پایان ترم -3

http://dlib.sbmu.ac.ir/site/catalogue/168625
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 نمره با دکتر مفضل است.   7 تر ستوده ونمره با دک 10ون پایان ترم در آزم-5

 ای و بدون نمره منفی است. به صورت چهار گزینهو دکتر مفضل  ده ترم دکتر ستو آزمون پایان-6

 مقررات:  

 است. 12ن مهمان نمره برای دانشجویا و 10حد نمره قبولی: نمره -1

یيد مکتوب موجه بودن غيبت توسط استاد  مجموع ساعات کالسی منوط به تايبت در کالس: چهار هفدهم  اد دفعات غتعد-2

 باشد. میپزشکی ده دانشکعلوم پایه آموزشی  تون مشاور دانشجو و معا

آموزشی  تون معاو  و دانشج اطالع رسانی بهز غيبت غير موجه و تاخير پيوسته در آغاز کالس و یا استراحت بين کالسی پس ا-3

 د.گردمنجر به درج نمره صفر در کارنامه میزشکی پده دانشکعلوم پایه 

 باشد. میقابل تغيير غير   م نمره از تاریخ اعال ضاعتراقانونی  مهلت تر مفضل پس از نمرات پایان ترم دک-4

  ی باشند. ، غير قابل تغيير متر ستودهتوسط دکنهایی  و ثبت اعتراض انونی ق پس از اتمام مهلتجمع نهایی نمرات -5


