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فزم عزح درس هجبسی/عزح دٍرُ هجبسیایوٌی ضٌبسی
اطالػبت ػوَهی
گزٍُ:ایوًََلَصی

ًبم درس :ایوًََلَصی

رشتِ :دارٍسبسی

پیش ًیبس :ببکتزی شٌبسی ٍ اًگل شٌبسی

تعذاد ٍاحذ4:

هقغع تحصیلی :دکتزی حزفِ ای سبل تحصیلی ً 1400-01یوسبل :اٍل

هسئَل درس :دکتز هزتضی صوذی هذرسیي :دکتز ّبدی  -استبد هیز غٌی سادُ –دکتز شوس –دکتز صوذی
سهبى کالس:شٌبِ  ٍ10-8شٌبِ  10 -12بصَرت یک ّفتِ در هیبى  :بصَرت حضَری ٍآفالیي
ارتببط بب هسئَل درس:
✔ ایویلsamadi@ssu.ac.ir :

✔ شوبرُ توبس 38203410-11 :داخلی 212
✔ هزاجعِ :پزدیس داًشگبُ علَم پششکی یشد -داًشکذُ بیي الولل
هحل ٍ چگًَگی تطکیل کالس تئَسی :کالس ( حضَری ٍ ارایِ در سبهبًِ ًَیذ)
هقذهِ:
ایوٌی شٌبسی یکی اسشبخِ ّبی علَم پبیِ ی پششکی هحسَة هیشَدکِ ریشِ بسیبری اس بیوبریْب را هی تَاى درآى جستجَکزد لذا
یبدگیزی آى هی تَاًذ هٌجز بِ تشزیح ٍتبییي ّز چِ دقیق تز هکبًیسموْبی دخیمل در ایوًََپمبتَصًش بسمیبری اس بیوبریْمب (التْمببی
،اتَایویَى ،آلزصیک ،عفًَی ،تَهَر ،پیًَذً ،قص ایوٌی) گزدد ٍ حتی در پبرُ ای اس هَارد هٌتج بِ ایجمبد پزٍتَکلْمبی درهمبًی جذیمذ
شَد .بب تَجِ بِ ًَ بَدى ایي رشتِ ٍ کشفیبت رٍسهزُ در ایي حَسُ لذا هٌببع ایي درس پیَستِ بِ رٍس شمذُ ٍ فزاگیمزی هببحمآ آى
بسیبر جذاة ٍ کبربزدی است.
پیبهذّبی یبدگیشی (آًچِ فشاگیش دس آیٌذُ ضغلی ،دس ساثطِ ثب ایي دسس قشاساست هَسداستفبدُ قشاس دّذ):
داًشجَیبى دارٍسبسی بب فزاگیزی هفبّین پبیِ در ایوًََلَصی ٍهتعبقبب ًحَُ عولکزد ٍ دخبلت سیستن دفبعی در فزایٌذ بیوبریْبی التْببی
،اتَایویَى ،آلزصیک ،عفًَی ،تَهَر ،پیًَذً ،قص ایوٌی عفًَی ٍ ٍاکسیٌبسیَى هی تَاًذ بِ رٍشٌی هکبًیسوْبی دخیل در ایوًََپبتَصًش ایي
بیوبریْب را درک کٌذ ٍ عالٍ ُ بز آى بتَاًذ رٍشْبی درهبًی هبتٌی بز دستکبری سیستن ایوٌی رابِ خَبی ایذُ پزداسی کٌذ.

ّذف کلی:
شٌبخت ٍیبدگیزی هفبّین پبیِ ایوًََلَصی ،ایوًََپّبتَلَصی بیوبریْبی هزتبظ  ،رٍشْبی تشخیصی ایوًََلَصیک ٍ رٍشْبی درهبًی هزتبظ بب سیستن ایوٌی

2

آفالیي (ًَیذ)

ػلوون ایوٌووی ضٌبسووی ٍضووب ِ ّووبی

ٍکلیبت ایوٌی

حضَسی

فشاگیش ثتَاًذ چگوًَگی ضوکل گیوشی

هقذهِ،تبریخچِ

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ

دٍسُ

1

یبدگیشی

2

هیبى-

هَضَػبت

آهَصضی

فؼبلیتْبی

فشاگیش



هذسسی

3

پبیبى¬دٍ

اّذاف ػیٌی

فْشست

اّذاف

تذسیس

اسصیبثی

ى

جلسِ/ثشًبه
ُ صهبًی

سُ

حیطِ

سٍش

سٍش



400/7/3

کالسی ،کَئیش

10-8

شٌبسی

دکتز ّبدی

هختلف آًشاٍتبسیخچِ ٍهقذهبت ساثیبى
ًوبیذ
فشاگیش ثتَاًوذ ًقوص اجوضای هختلوف
سیستن ایوٌی سلَلْب ٍ ثبفتْبی اػضبء

سلَلْب ،ببفتْب

شٌبختی





ٍدستگبّْبی

پزسش ٍ پبسخ





400/7/3

کالسی ،کَئیش

12-10

ایوٌی
لٌفبٍی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ػولکوشد اػضوبء
لٌفبٍی اٍلیِ ػولکوشد اػضوبء لٌفوبٍی

دکتزّبد
ی

ثبًَیٌْحَُ تکبهل لٌفَسیتْبی T ٍ B
هووووبسکش ٍ سسوو و تَسّبی ًقووووص
گشاًَلَسیتْب ٍ سلَلْبی فبگَسیت تک
ّستِ ای سا ثیبى ًوبیذ.
فشاگیووش ثتَاًووذ آًتووی طى ٍ ایوًَووَطى

آًتی صى

شٌبختی






پزسش ٍ پبسخ کالسی،



کَئیش

ٍ صَصیبت ٍاپی تپ ٍّبپتي ٍسوَپش

400/7/10
استبد

10-8

هیزغٌی
پبًتی طى ٍاًَاع ٍ صَصیبت ٍػَاهول

سادُ

هَثش دس ایوًََطى ثَدى سا ثیبى کٌذ
فشاگیووش ثتَاًووذآًتی ثووبدی ٍاًووَاع
ایوٌَگلجَلیي ّب ٍ صَصیبت فیضیکی

آًتی

ببدیْب،

شٌبختی





سب توبى ٍ کبسکشد

پزسش ٍ پبسخ
کالسی ،کَئیش





استبد
هیزغٌی
سادُ

400/7/10
10-12

ٍ ضووویویبوی ٍػولکشدثیَلوووَطیکی

1شناختی ،نگرشی /عاطفی

2فعالیتيای یادگیری شامل تکالیف ،پرًژه ،کٌئیس ً اتاق گفتگٌ
3رًشيای کتبی (چندگسینو ای ،تشریحی ،تشریحی تغییر یافتو،جٌرکردنی
گسترده ،شفاىی ،گسارش کار ً پایان نامو) ً آزمٌنىای استداللی
()PMP,KF,SC
3

ایوٌَگلجَلیي ّب سا دس اص ثیي ثشدى هبدُ

بسجی ساثیبى کٌذ.

فشاگیشثتَاًذهکبًیسن طًتیکی دس تَلیذ
کالس ّبی هختلف ایوٌَگلجَلیي ّوب ٍ

سًتیک آًتی

شٌبختی





ببدیْب

پزسش ٍ پبسخ





کالسی ،کَئیش

400/7/17
استبد

10-8

هیزغٌی
هکبًیسن ّبی طًتیکی دسگیش دس ایجوبد

سادُ

تٌَع ایوٌَگلجَلیي ّب سا ثیبى ًوبیذ.
فشاگیش ثتَاًذسیستن کو لوبى ٍ ًقوص

کو لوبى ،اجضاء
آى ،سب توبى،

ػولکشدی ٍ اجضاء سبصًذُ ٍ طًتیک آى
سا ثووِ ّوووشاُ فؼووبس ضووذى سیسووتن
کو لوبى اص طشیو

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





کالسی ،کَئیش

سٍضْبی فؼبس

استبد

ضذى

هیزغٌی
سادُ

هسویش کالسویک،

400/7/24
10-8

التشًبتیَ ٍلکتیي سا ضشح دّذ.

فشاگیوووش ثتَاًوووذفؼبلیتْبیجیَلَطیک

اداهِ جلسِ قجل

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





کالسی ،کَئیش

سیسووتن هکووول سا ًٍقووم سیسووتن

400/8/1
استبد

10-8

هیزغٌی

کو لوبى سا دس ایجبد ثیوبسیْب سا ضشح ٍ

سادُ

تٌظین گشّبی ایي سیستن سا ثطٌبسذ.
فشاگیش ثتَاًذکو لکس سبصگبس ًسوجی

کو لکس سبصگبس
ًسجی

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





400/8/8

کالسی ،کَئیش

ٍسب توبى هلکَلی ٍ طًتیکی چگًَگی

10-8

سٌتض هلکَس کو لکس سبصگبس ًٍقوص

استبد
هیزغٌی

آًشاسا دس سیسوتن ایوٌوی صَصوبر دس

سادُ

فشایٌذ پوزیشش یوب سد ثبفوت پیًَوذی
ضشح دّذ.

فشاگیش ثتَاًذ اًوَاع گشٍّْوبی وًَی

گشٍّْبی ًَی
اصلی ،فشػی ٍ Rh

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ
کالسی ،کَئیش

اصلی ٍ Rh ،گشٍّْوبی فشػوی حوبیض





400/8/8
استبد
هیزغٌی

اّویت ثبلیٌی سا ضوشح دّوذ ٍ ًحوَُ

سادُ

تطوووخیم(گشٍُ ثٌوووذی Rh ،ABO

4

10-12

ٍکووشاس هوو ) ٍ اّویووت کلیٌیکووی
تطخیم آًْب سا تَضیح دّذ.

فشاگیووش ثتَاًذ صَصوویبت ػولکووشدی

هقبٍهت راتی،

ضٌب تی





کالسی ،کَویض

گیشًذُ ّب ٍ
ایوٌی طجیؼی ٍ ٍتفبٍت ایوٌی طجیؼی ٍ

پشسص ٍ پبسخ





400/8/15
10-8

التْبة

اکتسبثی ٍثبصٍّبی اجشایی ایوٌی غیوش

دکتزصوذ

ا تصبصووی گیشًووذُ ّووبی هشثَطووِ

ی

ٍسٍیکشدّبی هختلف ایوٌوی راتوی اص
جولِ التْبة سا ضشح دّذ.

.
فشاگیش ثتَاًذ هبّیت ٍاکٌص آًتی طى-

اًَاع ٍاکٌص آًتی
طى-آًتی ثبدی

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





400/8/22

کالسی ،کَئیش

آًتی ثبدی ،اًَاع آى  ،هؼبیت ٍ هحبسي

10-8
ا دکتز شوس

ّش یک ٍاّویت آًْوب سا دس تطوخیم
ثیوبسیْب سا تَ ضیح دّذ.
فشاگیش ثتَاًذ اًَاع هسیشّبی پوشداصش

پشداصش ٍ ػشضِ
آًتی طى

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ



کالسی ،کَئیش

ٍ ػشضِ آًتوی طى ،اّویوت ّوش یوک


ا

400/8/22
دکتز شوس

12-10

ٍسلَلْب ٍهلکَلْبی دسگیش سا رکش کٌذ.
فشاگیش ثتَاًذ ًقص اًَاع لٌفَسویتْبی

پبسخ َّهَرال

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





400/8/29

کالسی ،کَئیش

Bسا دس اًَاع ایوٌی َّهَساس ثیبى کشدُ

10-8

ٍ ًحووَُ فؼووبس ضووذى لٌفَسوویت Bسا
تَضیح دّذ.

فشاگیش ثتَاًذ ًقص اًَاع لٌفَسویتْبی

ایوٌی سلَلی

شٌبختی






پزسش ٍ پبسخ کالسی،



400/9/6

کَئیش

Tسا دس اًَاع ایوٌی سلَلیجیبى کوشدُ ٍ

دکتز
شوس

ًحَُ فؼبس ضذى لٌفَسیت Tسا تَضیح
دّذ.

5

10-8

فشاگیش ثتَاًذ ًَاع سیتَکبیي ّب سا

سیتَکبیي ّب

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





شوس

کالسی ،کَئیش

طجقِ ثٌذی کٌٌذ ٍ ًبم ثجشًذً ٍ.قص

دکتز

400/9/6

10-12

ػولکشدی ٍ اصَس استجبطبت سلَلی اص
طشی سیتَکبیي ّب ٍ اّویت
سیتَکبیي ّب دس تٌظین سیستن ایوٌی
ٍ سبیش سیستن ّب ٍسٍضْبی استفبدُ اص
ایي هلکَلْب دس دسهبى ثیوبسیْب ٍ ًحَُ
تٌظین پبسخ ّبی ایوٌی سا تَضیح
دّذ.
فشاگیش ثتَاًذ اًَاع تَلشاًس سا تؼشیف

تَلشاًس

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





صوذی

کالسی ،کَئیش

ًوبیذ ٍ ثتَاًذ اّویت کلیٌیکی آى سا

دکتز

400/9/13

10-8

ضشح دّذ.
فشاگیش ثتَاًذ وَد ایوٌوی سا تؼشیوف

اتَایوٌی

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





صوذی

کالسی ،کَئیش

ًوبیٌووذ.اتیَلَطی ٍ تقسووین ثٌووذی

دکتز

400/9/20

10-8

ٍایوًََپبتَطًض ثیوبسیْبی َد ایوٌی سا
ضشح دّذ ٍ چٌذ ثیووبسی وَد ایووي
ضب م سا تَضیح دّذ.
فشاگیش ثتَاًذهکبًیسوْبی دفبػی ػلیِ

ایوٌی ػفًَی

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





صوذی

کالسی ،کَئیش

گشٍّْبی هختلف ػَاهل ػفًَی هبًٌوذ

دکتز

ثبکتشیْووبی دا وول ٍ ووبسو سوولَلی،

400/9/20

10-12

ٍیشٍسووْب ،تووک یب تووِ ّووب ،کشهْووب ٍ
قبسچْب سا ضشح دادُ ٍػالٍُ ثوش آى دس
ساثطِ ػوَاس

پبتَلَصیوک پبسوخْبی

ایوٌی ػفًَی دس ّش گشٍُ تَضیح دّذ.
فشاگیش ثتَاًذ ٍاکسي سا تؼشیوف کوشدُ

ٍاکسي

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ
کالسی ،کَئیش

اًوووَاع سٍضوووْبی ٍاکسیٌبسووویَى ٍ
ایوًََتشاپی ،هؼبیت ٍ هحبسي ّشیک ٍ
ٍاکسووٌْبی هَجووَد دس ثشًبهووِ هلووی
ثْذاضت ایشاى سا تَضیح دّذ.

6





دکتز
صوذی

400/9/20

12-13

فشاگیووش ثتَاًووذ تیووپ یووک اصدیووبد

اصدیبد حسبسیت
تیپ یک یب آلشطی

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





ّبدی

کالسی ،کَئیش

حسبسیت یب آلشطی سا تؼشیوف کوشدُ ٍ

دکتز

400/9/27

10-8

ایوًََپووبتَلَطی اًووَاع آلووشصی ّووب
ٍثیوبسیْبی تیپ یک اصدیبد حسبسیت
هبًٌذ آًبفیالکسی سیسوتویک ،آسون،
سیٌیت آلشطیک  ،آلشطیْبی غزایی،کْیش
ٍ اگضهووب سا تَضوویح دادُ ٍ سٍضووْبی
ایوًََتشاپی احتوبلی سا ًیض رکش کٌذ.
فشاگیش ثتَاًذ اصدیبد حسبسیتْبی تیپ

اصدیبد حسبسیت
تیپ دٍ،سِ ٍچْبس

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





ّبدی

کالسی ،کَئیش

دٍ،سووِ ٍ چْووبس سا تؼشیووف کووشدُ ٍ

دکتز

400/9/27

10-12

ایوًََپووبتَلَطی ّووش یووک سا ثووب رکووش
ثیوبسیْبی هشثَطِ تَضیح دّذ.
فشاگیش ثتَاًذ اًَاع ًقم ایوٌوی اٍلیوِ

ًقم ایوٌی اٍلیِ

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





ّبدی

کالسی ،کَئیش

اػن اص راتی  ،سولَرس ٍ ّووَساس سا ثوب

دکتز

400/10/4

10-8

رکش هؼبیت طًتیکوی هشثَطوِ  ،ػالیون
ثبلیٌی ٍ دسهبًْی احتوبلی تَضیح دّذ.
فشاگیش ثتَاًذ اًَاع ًقم ایوٌی ثبًَیوِ

ًقم ایوٌی ثبًَیِ

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





ّبدی

کالسی ،کَئیش

سا ثب تبکیذ ثش ثیوبسی ایذص تَضویح دادُ

دکتز

400/10/4

10-12

ٍ ثتَاًذ ًحَُ آلَدُ سوبصی سولَلْبی
ایوٌووی ثَسوویلِ  ،HIVسوویش ثیوووبسی
ایذص،هخبصى ٍ ساّْبی گشیوض ٍیوشٍس،
دسهبى ٍ ٍاکسٌْبی احتووبلی سا ضوشح
دّذ
فشاگیش ثتَاًذ هکبًیسن دفبػی سیستن

ایوًََلَصی تَهَس

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ
کالسی ،کَئیش

ایوٌی ػلیِ سلَلْبی سشطبًی سا طجقِ
ثٌذی ٍهکبًیسن ّبی فوشاس سولَلْبی
سشطبًی اص سیستن ایوٌوی ٍسٍضوْبی
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دکتز
صوذی

هجبصی

تطخیم ٍدسهبى سشطبى ثب استفبدُ اص
سٍضْبی ایوٌی ضٌبسی سا ضشح دّذ
فشاگیش ثتَاًذ ایوٌی هخبطی سا تؼشیوف

ایوٌی هخبطی

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





صوذی

کالسی ،کَئیش

کشدُ ٍ اًَاع ثبفتْبی لٌفوبٍی ٍاثسوتِ

دکتز

هجبصی

ثِ هخبط ،سولَلْبی دسگیوش ٍ اّویوت
ػولکشد ّش یک سا ضشح دّذ.
فشاگیش ثتَاًذ اًَاع سٍضوْبی دسهوبًی

ایوًََفبسهبکَلَطی

شٌبختی





پزسش ٍ پبسخ





کالسی ،کَئیش

هجتٌی ثش دستکبسی سیستن ایوٌی اػن
اص تقَیووت سیسووتن ایوٌووی هبًٌووذ
ایوًََتشاپی سشطبى  ،تضؼیف سیسوتن
ایوٌووی هبًٌووذ ایوًََسبپشسووَسّب دس
پیًَذ ،ایوًََهذٍرتَسّب دس اتوَایوٌی،
هٌَکلًَووبس آًتووی ثبدیْووبی دسهووبًی ٍ
ایوًََتَکسیٌْب سا ضشح دّذ.

ًحَُ ًوشُ دّی
هٌبثغ آهَصضی

فعبلیتْبی کالسی ،اهتحبًبت هیبى تزم ٍ پبیبى تزم
 -1ایوٌَلَطی سلَلی هلکَلی

تألیف اثَالؼجبس
تبلیف الی ثٌجبهیٌی

 -2چکیذُ ایوًََلَطی
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دکتز
صوذی

هجبصی

