
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     دانشکد

 52/6/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 تعاريف و كاربرد ايمني شناسي در پزشكي ه،يپا یمونولوژيمقدمات ايمني شناسي، ا:  جلسهعنوان 

 ایمونولوژیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 دهد حیرا توض یشناسیمنیمفهوم ا 

 را توضیح دهد  یشناسیمنیا اهمیت 

 کند فیرا تعر یشناسیمنیا یاهیپا اصطالحات 

 را عنوان کند یمنیا ستمیسبازوی  انواع 

 روش آموزش :  مجازی         

 افزار تولید محتوای الکترونیکی نرمامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281سال لعباس اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 مدت زمان:      دقیقه حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دومجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 0/7/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 ژنيانواع آنت ژن،يخصوصيات آنت ژن،يآنت:  جلسهعنوان 

 هاژنآنتیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 کند انیها را بآن تیو خصوص ژنیانواع آنت 

 موثر در آنتی ژنیسیته را تشریح نماید عوامل 

 آنتی ژن و  ایمنوژن را توضیح دهد مفهوم 

 ادجوان و آلرژن را تعریف نماید تپ،اپی 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ نهم، 8811ایمونولوژی محمد وجگانی 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 سومجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 8/7/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :)واحد(نام درس 

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 هاساختمان و انواع آن ها،نيمونوگلوبوليا:  جلسهعنوان 

 هابادیآنتیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 مكانیسم عمل آنتی بادیها را تشریح نماید 

 ببرد ها را نامهای آنتی بادیهای بیولوژیكی کالسانواع و ویژگی 

 بادی پلی کلونال و منوکلونال را توضیح دهدآنتی نیتفاوت ب 

 موثر در واکنش آنتی ژن و آنتی بادی را توضیح دهد عوامل 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 اعالم خواهد شدمتعاقبا عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

  ،آخرین چاپایمونولوژی رویت 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:              :                                                   گروه آموزشی:                           دانشکد

 02/7/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 كمپلمان ستميو س يذات يمنيا:  جلسهعنوان 

 سیستم کمپلمان و ایمنی ذاتیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بتواند:دانشجو در پايان دوره بايد 

 مكانیسم های دفاع طبیعی را تشریح نماید و ویژگی ها 

 مراحل مختلف بیگانه خواری را توضیح دهد 

 اجزاء سیستم کمپلمان را لیست نماید 

 فعال شدن کمپلمان را تشریح نماید مسیرهای 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  این کتاب)ترجمه های متعددی از  0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 دقیقه   مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   گروه دانشکد

 55/7/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 واحد:تعداد 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 لنفاوی موثر در ايمني، تكامل سلول های ايمني بدن یهابافت:  جلسهعنوان 

 سیتم لنفاویآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 دهد حیرا توض یلنفاو یهاانواع بافت 

 بافت های لنفاوی را در تولید و تكامل لنفوسیت ها تشریح نماید نقش 

 های غدد تیموس را تشریح نماید  ویژگی 

 تردد لنفوسیت ها را بین خون و لنف تشریح نماید جریان 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

 8810اران، رضا فرید حسینی و همک 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 ششمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 51/7/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 و همورال يسلول يمنيواكنش ا، Bو  T یهاتيلنفوس:  جلسهعنوان 

 ایمنی سلولی و هومورالآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 ایمنی را در انسان لیست نماید در های موثرسلول 

 منوسیت ها وماکروفاژها را  ها،سلماست ،ویژگی ها و عملكرد دفاعی نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها

 تشریح نماید

 کند سهیو هومورال را با هم مقا یسلول یمنیا یواکنش ها 

 ژنعرضه کننده آنتی و عملكرد سلولهای ویژگی APC را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  این کتاب)ترجمه های متعددی از  0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 دقیقه   مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 

 هفتمجلسه 
 

 آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   گروه دانشکد

 6/8/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 واحد:تعداد 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 يمنيا ستميس یهايينارسا -يرعفونيو غ يبدن در مقابل عوامل عفون يدفاع اختصاص سميمكان:  جلسهعنوان 

 (يو اكتساب ی)مادرزاد

 دفاع اختصاصی و نارسایی سیستم ایمنیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 دهد توضیح را اختصاصی دفاع های ویژگی 

 های لنفوسیت نقش TCD4+, TCD8+ نماید سلولی مقایسه دفاع رادر 

 نماید رابیانایمنی  نقص بیماریهای انواع و ایمنی نقص بندی دسته 

 نماید تشریح را ثانویه ایمنی نقص عوارض و علل 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله،  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 زمان:      دقیقهمدت 

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 هشتمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 51/8/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 محمدحسین کريمیآقای دکتر مقداد  :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  تدوين / بازنگری:اريخ 
 

 (ونيناسيها و واكس)واكسن یسازمصون ،يعفون یهایماريب یمونولوژيا:  جلسهعنوان 

 ایمونولوژی بیماریهای عفونی و واکسیناسیونآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 ببرد نام را مصونیت انواعو  نماید تعریف را عفونت و مصونیت 

 نماید لیست مثال ذکر با را واکسن نماید و انواع تعریف را واکسن 

 دهد توضیح را واکسیناسیون منع موارد  

 دهد توضیح را ناسیونواکسی احتمالی عوارض 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  این کتاب)ترجمه های متعددی از  0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 دقیقه   مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 نهمجلسه 
 

 آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   گروه دانشکد

 57/8/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 واحد:تعداد 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 يخون یناسازگار ،يخون یهاگروه ،یمونوهماتولوژيا:  جلسهعنوان 

 های خونی و ناسازگاری خونیگروهآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 نماید لیست را قرمز هایگلبول سطح یهاژن آنتی  

 خونی گروه ویژگی O نماید بیان را بمبئی 

 دهد شرح را خونی گروههای هایژنآنتی ضد هایبادی آنتی  

 خونی گروه سیستم  Rh نماید تعریف را 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

  میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281لعباس سال اایمونولوژی ابوکتاب رفرانس 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 دهمجلسه 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                                :   دانشکد

 0/1/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 محمدحسین کريمیآقای دکتر  :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 يمنيو انواع آن و اتوا تيحساس اديازد:  جلسهعنوان 

 های ازدیاد حساسیت و اتوایمنیواکنشآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 نماید توصیف را حساسیت ازدیاد های واکنش انواع 

 حساسیت را توصیف کند های مختلف ازدیاد های تیپمكانیسم 

 دهد توضیح را پیوند رد مكانیسم 

 دهد توضیح را خودایمنی ایجاد نماید و علل تشریح را خودایمنی و تولرانس مفهوم 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ 8811ایمونولوژی محمد وجگانی 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 

 يازدهمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 00/1/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :درس )واحد(نام 

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 يپزشك کيژنت ،يملكول ،يعموم اي يمندل کيژنت:  جلسهعنوان 

 مبانی ژنتیکآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 ساختمانی کلیات و اصول و ژن و ژنوم را تعریف کنند DNA و RNA دهد شرح را 

 بشناسد را مغلوب و غالب اتوزوم وراثت مهم های بیماری 

 دهد شرح را کروموزومی ناهنجاریهای انواع 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از  منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811محمد وجگانی، ایمونولوژی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه مدت زمان :   

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 

 دوازدهمجلسه 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکد

 08/1/0911 :ارائه درستاريخ  0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 سميمورف يو پل کيفارماكوژنت -تيرفتار و شخص کيژنت -و سرطان کيژنت:  جلسهعنوان 

 ژنتیک سرطانآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 کند ریفعت را هاژن پرسوراس تومورو  هانانكوژ ،سرطان 

 دده توضیح را سرطانی سلولهای با مقابله در ایمنی مراقبت نظریه 

 دده توضیح سرطانی را سلولهای با مقابله در بدن ایمنی های پاسخ 

 دده توضیح را سرطان درمانی مختلف هایروش 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  این کتاب)ترجمه های متعددی از  0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 دقیقه   مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 

 سیزدهمجلسه 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   دانشکد

 52/1/0911 :تاريخ ارائه درس 0911-0011سال تحصیلی:  

 8-01 ساعت:                             شنبهسهروز:    ژنتیک و ايمونولوژی :نام درس )واحد(

 تعداد دانشجويان: عملی-نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 0911شهريور  اريخ تدوين / بازنگری:
 

 کيژنت یهایماريقبل از تولد ب صيتشخ یهاو روش یغربالگر -مادر و نوزاد  یمونولوژيا:  جلسهعنوان 

 مادر و جنین ایمونولوژیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 بارداری پرخطر را تعریف کرده و معیارها و روشهای شناسایی افراد در معرض خطر را توضیح دهد 

 را توضیح دهند عوامل خطرساز و مشكالت ناشی از تولد نوزاد نارس 

  کند بیان را غربالگری هایروش انواع 

 را بیان کند. شیر مادر یایمونولوژ یجنبه ها 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه منبع درس :

 میباشد(.  در دسترس دانشجویان  )ترجمه های متعددی از این کتاب 0281لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی8811ایمونولوژی محمد وجگانی ، 

  ،8810رضا فرید حسینی و همکاران 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه     مدت زمان: 

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


