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  تعالی بسمه
  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

   مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 ایمونوشیمی (Course Plan)طرح درس ترمی 

  لوژي بیماریهاي عفونینام     درس:         ایمونو
  واحـد نظري  دو:        تعداد واحد
  :       دانشجویان ترم سوم کارشناسی ارشد ایمونولوژي                                 مخاطــبان
   ایمونولوژي یک       :پــیش نیاز

   95-96، نیــــم ســــال اول 08-10شنبه     زمان برگزاري:
  :   دکتر  علی   شــیخـیان، دکتر ورزينام استاد درس
  مکان: گروه علوم ایمونولوژي    12تا  10:   روز شنبه   ساعت: مـــــشاوره

  
  شرح مختصري از درس (موضوع یا موضوعات اساسی، اهمیت درس، چگونگی چارچوب مباحث):

از جمله کارکردهاي مهم سیستم ایمنی، دفاع از بدن در مقابل بیماریهاي عفونی است. سیستم ایمنی از تمام مکانیسمهاي دفاعی خود 

کند و با توجه با وجود طیف وسیعی از پاتوژنها، تنوع بسیار زیادي در مکانیسمهاي دفاعی دیده میشود. در استفاده می در برابر انواع پاتوژنها

هاي متفاوت سیستم ایمنی براي مقابله با آنها و در نهایت نحوه این درس سعی بر آن است که مکانیسمهاي مختلف بیماریزایی پاتوژنها، شیوه

چندین جلسه درس بر فاکتورهاي ویروالنت بیماریزاها، ایمنی قرار گیرد. برابر چند گروه خاص از بیماریزاها مورد بحث دفاع سیستم ایمنی در 

مخاطی به عنوان یکی از سدهاي دفاعی اصلی سیستم ایمنی در مقابل ورود بیماریزاها به بدن و انواع واکسنها متمرکز خواهد شد. مابقی 

  هاي خاص بیماریزاها از دستجات مختلف اختصاص خواهد یافت. اکتسابی در برابر گروهجلسات به شرح ایمنی ذاتی و 

  

  هدف کلی درس:
توانایی بیان پاسخ ایمنی حفاظتی و انواع واکسنها و نحوه مصونیت پاسخهاي ایمنی در برابر پاتوژنهاي مختلف و آشنایی دانشجویان با 

  .در برابر بیماریهاي عفونی مختلف
  

  دانشجو بایداهداف رفتاري: 
 شرح دهد.ژنهاي درگیر در مقاومت میزبان در برابر بیماریهاي عفونی را نام برده و  )1

 .را شرح دهد فاکتورهاي ویروالنت بیماریهاي عفونی را تعریف کرده و آنها )2

 توضیح دهد. ساختار و عملکرد ایمنی مخاطی را تشریح کرده و نقش حفاظتی آن را در برابر بیماریهاي عفونی )3

 انواع واکسنها را لیست کرده و شیوه تهیه و معایب و مزایاي هر کدام را توضیح دهد. )4
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 هاي فرار آنها از سیستم ایمنی را توضیح دهد.ایمنی ذاتی و اکتسابی در مقابل باکتریهاي خارج سلولی را تشریح کرده و شیوه )5

  هاي فرار آنها از سیستم ایمنی را توضیح دهد.را تشریح کرده و شیوهایمنی ذاتی و اکتسابی در مقابل باکتریهاي داخل سلولی  )6

  هاي فرار آنها از سیستم ایمنی را توضیح دهد.ایمنی ذاتی و اکتسابی در مقابل هلیکوباکتر پیلوري را تشریح کرده و شیوه )7

  م ایمنی را توضیح دهد.هاي فرار آنها از سیستایمنی ذاتی و اکتسابی در مقابل ویروسها را تشریح کرده و شیوه )8

  هاي فرار آنها از سیستم ایمنی را توضیح دهد.اي را تشریح کرده و شیوهایمنی ذاتی و اکتسابی در مقابل انگلهاي تک یاخته )9

  هاي فرار آنها از سیستم ایمنی را توضیح دهد.ایمنی ذاتی و اکتسابی در مقابل کرمها را تشریح کرده و شیوه )10

  هاي فرار آنها از سیستم ایمنی را توضیح دهد.در مقابل پریونها را تشریح کرده و شیوه ایمنی ذاتی و اکتسابی )11

 ارتباط عفونت با خودایمنی و آلرژي را تشریح کرده و نقش عوامل عفونی را در بروز این بیماریها توضیح دهد. )12

  لتهاب مزمن و سرکوب ایمنی توضیح دهد.ارتباط عفونت با سرطان را تشریح کرده و نقش عوامل عفونی را در بروز سرطان و ا )13

  
  هاي انفراديسخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام پروژ(هاي) تدریس:  شیوه
  وایت برد، اورهد، کامپیوتر، ویدیو پروژکتورهاي (و یا مواد) آموزشی: رسانه

    08-10نبه ش: درس هزمان ارائ
  کالس شماره  مکان برگزاري درس: 

  
  ارزشیابی دانشجوها و زمان سنجش و روش

  
 تاریخ نمره روش

  15 آزمون پایان دوره 
   5  حضور فعال در کالس درس، انجام پروژه و سمینار

  
  

  مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:
   .حضور و غایب به طور مرتب در کالس درس صورت خواهد گرفت 
 داشت.اي یک نمره خواهد ارائه تکالیف: ارائه هر سمینار یا پروژه 
  مراجعه به منابع آموزشی، مطالعه و حضور در کالس با آمادگی: مطالعه و حضور در کالس با آمادگی و جواب به سوؤاالت مهم بین

 یک تا دو نمره خواهد داشت.  

  
  :منابع و مواد آموزشی مورد استفاده

1) Playfair J, Bancroft G., Infection & Immunity Last Edition. 
2) Cellular & Mollecular Immunology, Abulabbas2015.  
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  بـــندي و موضوعات درسزمـــان
 
 

  مدرس موضوع ساعت تاریخ جلسه
27/07/95 اول  10- 08   دکتر شیخیان ژنهاي درگیر در مقاومت علیه بیماریهاي عفونی  

03/08/95 دوم  10- 08  دکتر شیخیان  فاکتورهاي ویروالنت بیماریزاها 

10/08/95  سوم  10- 08  دکتر شیخیان  ایمنی مخاطی 

17/08/95 چهارم  10- 08  دکتر شیخیان  ایمنسازي فعال و غیر فعال 

24/08/95 پنجم  10- 08  دکتر شیخیان  ایمنی در مقابل باکتریهاي خارج سلولی 

01/09/95 ششم  10- 08  دکتر شیخیان  هلیکوباکتر پیلوري ایمنی در مقابل 

08/09/95 هفتم  10- 08  دکتر شیخیان  (سالمونال) ایمنی در مقابل باکتریهاي داخل سلولی 

15/09/95 هشتم  10- 08  دکتر شیخیان (مایکوباکتریها) ایمنی در مقابل باکتریهاي داخل سلولی 

22/09/95 نهم  10- 08   دکتر ورزي  ویروسها ایمنی در مقابل 

29/90/95 دهم  10- 08  دکتر ورزي  ايایمنی در مقابل انگلهاي تک یاخته 

06/10/95 یازدهم  10- 08  دکتر ورزي  ایمنی در مقابل کرمها 

13/10/95 دوازدهم  10- 08  دکتر ورزي  ایمنی در مقابل قارچها 

20/10/95 سیزدهم  10- 08  دکتر ورزي  پریونها ایمنی در مقابل 

27/10/95 چهاردهم  10- 08  دکتر ورزي  تعطیل 

04/11/95  پانزدهم  10- 08  دکتر ورزي  عفونت با خودایمنی و آلرژيارتباط  

11/11/95  شانزدهم  10- 08  دکتر ورزي  ارتباط عفونت و سرطان 

  
 


