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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  course planترمی  دوره  طرح 

 
 نیمسال تحصیلی  *.                                                                                  ایمونوژنتیک  :نام درس
 3 ترم انسانی ژنتیک رشته ارشد کارشناسی دانشجویان :رشته و مقطع تحصیلی .*      نوین ايه آوري فن دانشکده : دانشکده

 :درس پیشنیاز                                                                                 2 :تعداد واحد* 
        :روز و ساعت برگزاري*  
 : گروه آموزشی*.                                               ...کالس شماره  :محل برگزاري .*  

 سعیدي محسن دکتر – یزدانی یعقوب دکتر: مدرسیننام 
 :  روزهاي تماس با مسئول درس                                       یزدانی یعقوب دکتر  : مسوول درسنام 

 پست الکترونیک ..............................  :، تلفن..........................: آدرس دفتر
 : هدف کلی درس

 ژنتیک رشته در ایمونولوژي اهمیت با آشنایی) 1
 اکتسابی و ذاتی ایمنی دهنده تشکیل مختلف اجزاي با آشنایی )2
 آن آرایی باز نحوه و ایمونوگلوبولین ژن با آشنایی )3
 پیوند ایمونولوژي و ایمن خود بیماریهاي ی،نسج سازگاري هاي مولکول ژنتیک با آشنایی )4

 :اهداف اختصاصی
 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 .دهد شرح مختلف بیماریهاي بروز و شروع در را ایمنی سیستم اهمیت  .1-1
 .دهد راشرح ایمنی سیستم منشاء با بیماریها از برخی ایمونوژنتیک  .1-2

 
 . کند بیان را اکتسابی و ذاتی ایمنی سیستم در اهمیت با کولهايمول و ها سلول نقش. 2-1
 
 .دهد شرح را آن آرایی باز وچگونگی بادي آنتی هاي مولکول ژنتیک. 3-1
 دهد شرح را بادي آنتی هاي مولکول کالس تغییر چگونگی ژنتیک. 3-2
 .دهد شرح را بادي آنتی هاي مولکول پیوندي میل تغییر چگونگی ژنتیک. 3-3
 
 دهد شرح کارامد ایمنی پاسخ گیري شکل در را نسجی سازگاري هاي مولکول اهمیت . 4-1
 .دهد شرح را نسجی سازگاري هاي مولکول هاي ژن آرایی باز نحوه و ژنتیک. 4-2
 .دهد راشرح ایمن خود بیماریهاي ایمونوژنتیک . 4-3
 .دهد شرح پیوند رد یا پذیرش در را ژنتیک اهمیت و پیوند مولکولی اساس. 4-4
 

 
 

 پاسخ پرسشو و سخنرانی: شیوه تدریس
 
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو
  نمره 4  سخنرانی بصورت مقاله ارائه) 2نمره                                                2 کالس مباحث در شرکت )1

 . شد خواهد طرح تستی بصورت سواالت از درصد 40 و تشریحی بصورت سواالت از درصد 60 که نمره 14  ترم پایان امتحان )3



 ٢

 
  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 
 :وظایف و تکالیف دانشجو

 
  ---: تاریخ امتحان میان ترم* 

 ......     : تاریخ امتحان پایان ترم
 . اسخ از اهمیت برخوردار استحضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پ: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 

 
 

 استایتز ایمونولوژي و ایمونوبیولوژي ، رویت ایمونولوژي ، ابوالعباس مولکولی و سلولی ایمونولوژي: یمنابع اصل
 
 

 Annual Review of Immunology, Nature Immunology, Paul منابع براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
Fundamental Immunology 

 
 
 

 ..... یجدول زمان بندي برنامه درس
  

آمادگی الزم / مالحظات  مدرس عنوان ساعت روز
 دانشجویان قبل از شروع کالس

ژنتیـک   رشـته  در اهمیت ایمونولـوژي  بر مروري و مقدمه  
 انسانی

 دکتر
 یزدانی

 

 دکتر و نحوه تکامل آن Bهاي  لنفوسیت  
 یزدانی

 

 دکتر آن ییحوه بازاراها و ن نیمونوگلوبولیا کیژنت  
 یزدانی

 

 دکتر بادي یکالس مولکول هاي آنت رییتغ کیاساس ژنت  
 یزدانی

 

 هـاي  پاسـخ  کیفیت در نسجی سازگاري مولکولهاي نقش  
 ایمنی

 دکتر
 یزدانی

 

 دکتر آن انیو نحوه ب یمولکول هاي سازگاري نسج کیژنت  
 یزدانی

 

 دکتر مختلف اریهايبیم با نسجی سازگاري هاي مولکول ارتباط  
 یزدانی

 

 دکتر منیهاي خود ا ماريیب کیژنت  
 یزدانی

 

 بهترین انتخاب ژنتیکبمنظور تستهاي و اعضاء پیوند ایمنی  
 پیوند دهنده

 دکتر
 یزدانی

 

 


