فرم طرح درس مجازی/طرح دوره مجازی رشته پسشکی  -دانشکده بین اللمل
اطالػبت ػوَهی

ًبم دسس :ایوًََلَطی پضشکی

گشٍُ :گشٍُ ایوٌی شٌبسی.
پیص ًیبص :ببفت شٌبسی ٍ بیَشیوی ٍ فیضیَلَطی
سبل تحصیلی 1400-1311 :

ًیوسبل. :ديم

تؼذاد ٍاحذٍ2 :احذ(ٍ1/8احذ تئَسی ٍٍ ./2احذعولی )

سضتِ. :پسشکی
هسئَل دسس :دکتش ضوس

هقطغ تحصیلی :دکتش حشفِ ای
هذسسیي :دکتر صمدی -اقبی میرغىی زادٌ-دکتر شمس

 ...ارتببط بب مسئًل درس:
✔

ایمیلalis743yahoo.com :

✔

شمبرٌ تمبس 31203410-11 :داخلی215

✔

مراجعٍ :پردیس داوشگبٌ  -داوشکدٌ پسشکی -گريٌ فیسیک پسشکی ایمًوًلًشی

هقذهِ:
ایوٌی شٌبسی یکی اص سشتِ ّبی علَم پبیِ ی پضشکی هحسَة هیشَد کِ دس تشحیص ،دسهبى ٍ پیشگیشی بیوبسیْب سْن بِ سضایی داسد کهِ فشاگیهشی آى بهشای
سشتِ علَم پضشکی ضشٍسی است.

پیبهذّبی یبدگیشی (آًچِ فشاگیش دس آیٌذُ ضغلی ،دس سابطِ بب ایي دسس قشاساست هَسداستفبدُ قشاس دّذ):
داًشجَیبى سشتِ پضشکی عوَهی ببیذ هفبّین پبیِ ایوٌی شٌبسی ٍ هَاسد استفبدُ آًْب دس پیشگیشی ،تشخیص ٍ دسهبى بیوبسیْب ٍکبسبشد آًشا بیبهَصًهذ .فشاگیهشی
دقیق سٍشْبی عولی سایج دس صهیٌِ ایوٌَلَطی جْت تشخیص بیوبسیْب اهشی اجتٌبة ًبپزیش هیببشذ.

ّذف کلی:
1

ضٌبخت اصَل ایوًََلَطی ٍ هکبًیسوْبی دفبػی بذى دس هَاجِْ بب ػَاهل ػفًَی ٍ ساّْبی تحشیک سیستن ایوٌی ٍ ًقص دس بیوبسیْب

سٍش تذسیس

گیشی ػلن ایوٌی ضٌبسی بش سیستن

آًالیي

ّوضهبى
غیشّوض

هبى دس

سبهبًِ

2

هیبى-

☒

 -1فشاگیش چگًَگی ضکل هقذهِایی

یبدگیشی

☒ پشسص

شناختی

هذسسیي

دٍسُ
پبیبى¬د

اّذاف ػیٌی

هَضَػبت آهَصضی

اّذاف
1

فؼبلیتْبی

فشاگیش

3

داسد

بشًبهِ
صهبًی

ٍسُ

فْشست

حیطِ

سٍش اسصیببی

جلسِ/

داسد دکتش ضوس

هتغیش

کالسی/کَییض

سا ضشح دٌّذ .ضبخِ ّبی ایوٌی ٍ
ػلن

هختلف

ایوٌی کلیبت

ضٌبسی سا ضشح دٌّذ.
ًقص ػلن ایوٌی ضٌبسی
سا دس پضضکی بیبى ًوبیٌذ.
اجضای

ساتقسین

بٌذی

کٌٌذ .سلَلْب ٍ ببفتْبی
سیستن ایوٌی سا بیبهَصًذ.
-2اػضبء لٌفبٍی اٍلیِ ٍ سلَلْبی

ضٌبختی

☒ "

☒

"

دکتش ضوس

هتغیش

ثبًَیِ سا تؼشیف ًوبیٌذ .صالحیتذاس
ػولکشد اػضبء لٌفبٍی

ایوٌی ٍ

اٍلیِ هثل هغض استخَاى ٍ اػضبء
تیوَس سا ضشح دٌّذ .لٌفبٍی
ػولکشد اػضبء لٌفبٍی
ثبًَیِ هثل غذد لٌفبٍی –
طحبل ٍ پالکْبی پییش سا
ضشح دٌّذ .هبسکش ٍ
سسپتَسّبی لٌفَسیتْبی B
ٍ  Tسا ششح دٌّذً .قش

 1شىبختی ،وگرشی /عبطفی
 2فعبلیتُبی یبدگیری شبمل تکبلیف ،پريشٌ ،کًئیس ي اتبق گفتگً

3

ريشُبی کتبی (چىدگسیىٍ ای ،تشریحی ،تشریحی تغییر یبفتٍ ،جًرکردوی گستردٌ ،شفبَی ،گسارش کبر ي پبیبن وبمٍ) ي آزمًنَبی استداللی
()PMP,KF,SC
2

گشاًَلَسیتْب ٍ سلَلْبی
فبگَسیت تک ّستِ ای سا
بیبى ًوبیٌذ.

طًْب
 -3آًتی طى ٍ ایوًَهَطى آًتی 

☒

☐

سا تعشیهههههد کٌٌههههههذ.

"

"

اقبی هیش غٌی
صادُ

خصَصههیبال مصم بههشای
ایوًََطى بَدى سا تعشیهد
کٌٌذ .اپی تهّ ،،هبپتي ٍ
حبهههر سا تعشیههد کٌٌههذ.
ًحَُ شٌبسهبیی ّهبپتي ٍ
حبهر تَسه لٌفَسهیتْب
سا بیبى ًوبیٌذ .اًَاع آًتی
طًْبی طبیعی ،هصهٌَعی
ٍ اجَاًْب سا بب رکش هثهب
بیبى ًوبیٌذ.
-4آًتی ببدی سا تؼشیف

ببدیْب
آًتی 

☒

☒

کٌٌذ .اًَاع ایوٌَگلبَلیي
ّب

سا

صادُ

بیبهَصًذ.

ایوٌَگلبَلیٌْب سا اص ًظش
خصَصیبت فیضیکی ٍ
ضیویبئی

اقبی هیش غٌی

بیبى

ًوبیٌذ.ػولکشد
ایوٌَگلبَلیي ّب سا دس اص
بیي بشدى هبدُ خبسجی
تَضیح بذٌّذ .هکبًیسن
طًتیکی دس تَلیذ کالس
ّبی هختلف ایوٌَگلبَلیي
ّب سا بیبى ًوبیٌذ .هکبًیسن
ّبی طًتیکی دسگیش دس
ایجبد تٌَع ایوٌَگلبَلیي
ّب سا ضشح دٌّذ.

3

 -5سیسههتن کوپلوههبى ٍ کمپلمبن

☐

☒

"

ًقش عولکشدی آى سا دس
بذى بیبهَصًهذ .سیسهتن
کوپلوبى ٍ اجضاء سهبصًذُ
آى سا تعشیههد ًوبیٌههذ ٍ
طًتیک آى سا ّن تَضهی
دٌّذ .ساّْبی فعب شذى
سیسهههتن کوپلوهههبى اص
طشیهق هسهیش کیسهیک،
التشًبتیَ ٍلکتیي سا ششح
دٌّذ
 -6فؼبلیتْبی بیَلَطیک



☐

☐

سیستن هکول سا بیبى
کٌٌذ.

ًقص

اقبی هیش غٌی
صادُ

سیستن

کوپلوبى سا دس ایجبد
بیوبسیْب سا ضشح دٌّذ.
گشّبی

تٌظین

ایي

سیستن سا بطٌبسٌذ.
خصَصیبت ایوٌی

-7

☒

☐

دکتش صوذی

ػولکشدی ایوٌی طبیؼی راتی
ٍ اکتسببی سا بیبى کٌٌذ.
تفبٍت ایوٌی طبیؼی ٍ
اکتسببی سا ضشح دٌّذ.
ببصٍّبی هختلف ایوٌی
غیش اختصبصی سا بیبى
ًوبیٌذ .ببصٍّبی هختلف
ایوٌی اختصبصی سا
ضشح

دٌّذ .ساّْبی

هختلف ایجبد هصًَیت
سا ضشح دٌّذ.
 -8کوپلکس سبصگبس HLA


☐

☐

ًسجی سا تؼشیف ًوبیٌذ.
سبختوبى

هلکَلی ٍ
4

دکتش صوذی

کوپلکس

طًتیکی

سبصگبس ًسجی سا ضشح
چگًَگی سٌتض

دٌّذ.

کوپلکس

هلکَل

سبصگبس ًسجی سا بیبى
ًوبیٌذً .قص کوپلکس
اصلی سبصگبس ًسجی سا
دس

ایوٌی

سیستن

خصَصبً دس پیًَذ ػضَ
تَضیح دٌّذ..
-9

خَاسی

بیگبًِ



☐

☐

دکتش ضوس

سابذاًذ ٍ بتَاًذ آًشا
ضشح دّذ پشداصش آًتی
صى ساداًستِ هکبًیضم
ػشضِ ٍهؼشفی آًتی طى
سا بیبى کٌذ
 -10هکبًیسوْبی ایوٌی



☐

☐

دکتش ضوس

َّهَسال -چکیذُ ایی
توکبهل

دسببسُ
لٌفَسیتْبی
فؼبل

-B

ضذى-

ساُ
تقص

لٌفَسیتْبی  Tدس ایوٌی
َّهَسال کش کٌٌذ.
 -11هکبًیسوْبی ایوٌی
سلَلی-

چکیذُ



دکتش ضوس

دس

هَسد تکبهل لٌفَسیتْبی
 -Tگًَی فؼبلیت ایي
سلَلِ-

الگَّبی

هختلف پسخ ّبیبیوٌی
سلَل -فشایٌذ حزف
اًت طى دس پبسخ ایوٌی

5

سَلی

 -12اًَاع سیتَکبیي ّب



دکتش ضوس

سا طبقِ بٌذی کٌٌذ ٍ ًبم
ببشًذً .قص ػولکشدی
سیتَکبیي ّب سا ضشح
دٌّذ .اصَل استببطبت
سلَلی

اص

طشیق

سیتَکبیي ّب سا بیبى
ًوبیذ .اّویت سیتَکبیي
ّب دس تٌظین سیستن
ایوٌی ٍ سبیش سیستن ّب
سا رکش کٌٌذ .سٍضْبی
استفبدُ اص ایي هلکَلْب
دس دسهبى بیوبسیْب سا
تَضیح دٌّذ.
 -13تَلشاًس سا تؼشیف
ًوبیٌذ.

ػلل



دکتش صوذی

ایجبد

تحول ٍ فؼبل ًطذى
سیستن ایوٌی بش ػلیِ
هلکَلْبی خَد سا ضشح
دٌّذ .هکبًیضهْبی ایجبد
تحول

دس

سطح

سلَلْبی  T ٍ Bسا
تَضیح دٌّذ.

6

-14

ضکست

ػلل



دکتش صوذی

تلَساًس سا ضشح دٌّذ.
خَد ایوٌی سا تؼشیف
ًوبیٌذ .هکبًیسن ّبی
بشٍص بیوبسیْبی خَد
ایوٌی سا بیبى کٌٌذ.
بیوبسیْبی خَد ایوٌی
سا تقسین بٌذی ًوبیٌذ.
تطخیص

دسهبى

ٍ

بیوبسیْبی خَد ایوٌی
سا ضشح دٌّذ.
-15
دفبػی

هکبًیسوْبی ایوٌی
هخبطی

دکتش صوذی

ٍ هخبطی

پَست -ػَاهل دسگیش-
سلَلْبی – سٍضْبیی
هوبًؼت

اص

هیکشٍبْب-
احتوبلی

ّجَم
ًقبیص

ٍ بیوبسیْبی

هٌتج

ًحَُ ًوشُ دّی

امتحبن میبن ترم -امتحبن پبیبن ترم

هٌببغ آهَصضی

کتبة ایمًوًلًشی سلًلی ي مًلکًلی ابًالعببس اخریه چبپ

7

