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پاتوبیولوژي    :کارگاه/دوره/عنوان درس

 ژي و ایمونولوژي)(میکروبیولو
  فناوري پزشکیزیست گروه آموزشی:

  تعداد واحد/ساعت: (براي درس)

   واحد  3
    لنگرودپیراپزشکی  پرستاري و مامایی و   دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

  ساعت نظري   51 :کارگاه/دوره /رسمدت زمان ارائه د  یک  تعداد گروه هدف: 

  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

  فناوري پزشکی زیستکارشناسی ارشد  
  1400 آبان 3 زمان شروع:

  د مسؤول: مشخصات استا

  نام
نام  

  گی خانواد
  رتبه 

شماره 

  تماس 
  آدرس ایمیل   تلفن همراه 

 comyahoo@nikokariraj.       استاد  نیکوکار  ایرج دکتر  

  شخصات استادان/مدرسان همکار: م

  نام
نام  

  خانوادگی 
  رتبه 

شماره 

  تماس 
  رس ایمیل دآ  تلفن همراه 

  رضادکتر 
  يجعفر

  شکیب 
        یارنشاد

        استادیار  نژاد پورغالمی  تر آرش کد

   ال��رو�یک  دوره ��ح  



 

٢ 

  ردکتر مهریا
حبیبی 

  رودکنار
  mmhr376@yahoo.co     استاد

 .mail.comgch@mrahmati       استادیار  رحمتی   دکتر محمّد

  aghilesmaeili62@gmail.com      استادیار  اسمعیلی  قیل  دکتر ع 

  

 معرفی و اهداف درس 

 

  در مورد درس بنویسید. ه لمک  300تا  250حدود  در ختصري. معرفی م1

از دیدگاه میکروبیماري دخیل در بمرتبط و    پاتوبیولوژي به مطالعه اصول بیولوژیکِ اها  بدین منظور پردازد.  شناسی مییمنیشناسی و 

از این بخشي سلول باکترياجزا  و  شناسایی ساختار نیز مکانیسمهاها و عملکرد هر کدام  انرژي،، و  از اهیمت   هاي متابولیسم و کسب 

بان دي براي ارتباط با میزهاي منحصر به فرت و تواناییپاتوژن) از خصوصیازا (هاي بیماريياي برخوردار است؛ زیرا بسیاري از باکترویژه

مهم  ونی نیز از مباحث  عفونی و غیرعف  هايهاي مولکولی دخیل در بیماري مکانیسماساس و  از طرفی درك  برند.  ره میبه  زاییو بیماري

به   اجزاي مختلفی تشکیل شده که هر کدام نقش منحصر  آید. الزم به ذکر است که سیستم ایمنی بدن انسان ازاین درس به شمار می

س حفظ  در  پراهمیتی  و  دافرد  انسان  طریق  .  رندالمتی  از  ایمنی  همورال  ،ها ایمونوگلوبولین سیستم  سیستم  ایمنی  و  سلولی  ایمنی   ،

کند که در این درس به ایفا میه  پاسخ مناسب نقش بسیار مهمی در این زمینارائه  و    ي بیگانههاژنآنتیدقیق    واري با شناساییخبیگانه

پرداخآن  چند  شود.  یم  تهها  میعملکرد  هر  کنترل  دقت  به  سیستم  بخش  ، شوداین  این  در  نقصی  گونه  هر  رخداد    ها اما  به  منجر 

ها و  سنی، واکشناسدر ایمنی  کاربرديمباحث    یکی از.  ص حائز اهیمت است؛ بنابراین آشنایی با این نواقهاي مختلفی خواهد شدبیماري

طراحی    هايها و روشانواع واکسنبنابراین آشنایی با  .  جهانی تبدیل شده است  ه بحرانی کرونا باپیدمکه در دوره    باشدواکسیناسیون می

واکسن  و از    بعنوان(ها  تولید  بیوتکنولوژیستفعالیتیکی  مهم  شناخت  نی)  ستهاهاي  بررسی  ازمند  پاسخدهی  هامکانیسم  دقیقو  ي 

ایمن درس  که    ،است  یسیستم  این  میپ بدان  در  مباحث  هایت،  ن  در  شود.رداخته  از  در  یکی    یشخص  طببیوتکنولوژي،  جدید 

)Personalized Medicineمکان و  پاسخده/یپاسخده  هايیسم)  درماناشخا  برخی  یعدم  به  و    يهاص   سازي یشخصمختلف 

ژنومیکس  به؛ بدین منظور  باشدمی  ی درمان-تشخیصی  هايي استراتژ پاسخدهی  هاي دخیلSNPو    مبحث  پاسخدهی و  /در  وز ر بیا  عدم 

  شود.پرداخته میر نظر گرفتن این موضوع، با د یا جهت طراحی روش تشخیصی جدید ،افراد جامعه به یک داروي خاص عوارض جانبی

 کارگاه/دوره: /اهداف کلی درس

  فناوري پزشکیاسی و ایمونولوژي و کاربرد اینها در زیستشنکتريعلم بامبانی آشنایی با 

  

  رود فراگیر قادر باشد: انتظار میوزشی، مدر پایان برنامه  آ :کارگاه/دوره/اهداف اختصاصی درس

  : حیطه شناختیدر  

 را توضیح دهد یوتکنولوژيأنها در ب نقش ها و یکروارکانیسمم یتاهم . 

  و غیره را شرح دهد.  ياهستهکپسول، غشاء، مواد  یواره، د پوشش، شامل ها سلول باکتريو اجزاي درونی ساختمان 

 ها را توضیح دهد. در باکتري  و حرکت ياسپورساز 

 هاي مختلف را شرح دهد. ها و متابولیترژي، تولید فرآوردهمسیرهاي کسب و تبدیل ان ها، در باکتري روند متابولیسم 

 با میزبان را توضیح دهد.ا همیکروبو ارتباط  یعوامل عفون یپاتوژنز مولکول 

 و بویژه سرطان را شرح دهد.  عروقی-هاي قلبیبیماريی، هموفیلمانند دیابت،  یرعفونیغ هايیماريب یکولاساس مول 

 ) فلور میکروبی دستگاه گوارشGut microbiomeهاي بیولوژیکی بدن و نیز اهمیت آن درفعالیت آن در یتو اهم )، عملکرد  

 توضیح دهد.را  یپزشک فناوريیستز

 را نام ببرد. یمنیه ادستگا يهااعضا و سلول 

 هاي بادي(مانند آنتی یدجد هايباديیآنت نیز ها وز آنل در سنتهاي دخیژنو  هایمونوگلوبولینا  و عملکرد، انواع ساختمان مولکولی

 شتري و...) را توضیح دهد. 
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 را شرح دهد.  هاتوپیپساختار و انواع ا ها، ژنیانواع آنت 

 ايهیتلنفوس یزهومورال (تما یمنیا B د. را توضیح ده  )هاباديیانواع آنت یدو تول 

 هاي دندریتیک (و مهندسی سلول )هایت(اعمال ماکروفاژها و گرانولوس خواريیگانهب یستمسin vitro, ex vivo ...توضیح دهد. را  )و 

 ینسج ي سازگار  یستمکمپلمان و س یستمس  )MHC(  .را شرح دهد 

 یسلول یمنیا )CMI (را شرح دهد. ، عملکرد و اهمیت آن 

  را توضیح دهد.  نییمتولرانس و خوداعملکرد و اهمیت 

 را شرح دهد.  یمنوهماتولوژيا یمبان 

 را توضیح دهد.  یمنیدستگاه ا یصو نقا یتحساس یادازد 

 را شرح دهد.  یعفون هايیماريب یمونولوژيا 

 دهد. وضیح را ت اعضا یوندپ یمنیا 

 دهد.  توضیحرا  اهنقش و عملکرد آن ها، یتوکاین ترشح سا يالگو 

 را توضیح دهد هامانند واکسن یولوژیکب يهافرآورده یددر تولمد نظر و مطلوب  یمنیپاسخ ا یرهايمس یريگ اصول هدف . 

 را شرح دهد.  یپزشک فناوريیستواکسن در ز یدتول يهاوشها و رانواع واکسن 

 یطب شخص )Personalized Medicine( و راهکارهاي  هاي مختلف به درمانهر شخص ی خدههاي پاسخدهی و عدم پاسمکانیسم و

 را شرح دهد. درمانی  هاياستراتژيسازي خصیش

  

  

  1399-1400 دومل یمسان -لکترونیکیتقویم درسی ا

  مدرس   نعنوا  جلسه 
  زه زمانی اب

  (روز) 

  نوع 

  اي) سانهرچند   ( صوتی/
  پایان یخ تار  تاریخ شروع 

1  

أنها در   نقش ها و یکروارکانیسمم یتاهم

 نولوژي یوتکب

    03/08/1400  اسالید  -  حضوري  1 ایرج نیکوکارکتر د

2  

،  دیواره ،ها (پوششباکتري  ساختمان سلول

 سازيرواي)، اسپته مواد هس ء،غشا ،کپسول

  و حرکت 

    03/08/1400 د اسالی – يحضور 1 ایرج نیکوکارکتر د

    10/08/1400 ید اسال – حضوري 1 ایرج نیکوکارکتر د  1 هاسم در باکتري روند متابولی  3

    10/08/1400 اسالید  – حضوري 1 ایرج نیکوکارکتر د  2 هاروند متابولیسم در باکتري   4

    17/08/1400  اسالید  – حضوري  1  ایرج نیکوکارکتر د  1 عفونیلکولی عوامل پاتوژنز مو  5

    17/08/1400 اسالید  – يورحض 1 ایرج نیکوکارکتر د  2 عفونیلکولی عوامل پاتوژنز مو  6

    24/08/1400 اسالید  – حضوري 1 ی دکتر حبیب   1 هاي غیرعفونیاساس مولکولی بیماري   7

    24/08/1400 اسالید  – وريحض 1 دکتر حبیبی  2 هاي غیرعفونیاساس مولکولی بیماري   8

9  

Gut microbiome  آن در    اهمیتو

  اوري پزشکی فنزیست

    01/09/1400 اسالید  – حضوري 1 تر رحمتی کد

    01/09/1400 ید اسال – حضوري 1 دکتر شکیب   هاي دستگاه ایمنی سلولاعضا و   10

    01/09/1400 اسالید  – حضوري 1 دکتر شکیب  هاي جدید بادي، آنتی اهایمونوگلوبولین   11

12  

، ساختار و انواع هاژنآنتیانواع 

  هاتوپاپی

    08/09/1400 اسالید  – حضوري 1 دکتر شکیب 

    08/09/1400 اسالید  – حضوري 1 کیب دکتر شو  Bهاي (تمایز لنفوسیت  ایمنی هومورال  13
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 ها)بادي نتی تولید انواع آ

14  

خواري (اعمال ماکروفاژها و  سیستم بیگانه 

هاي و مهندسی سلول  ها)گرانولوسیت 

  ندریتیک د

    15/09/1400 اسالید  – حضوري 1 دکتر شکیب 

15  

گاري نسجی  م سازان و سیست سیستم کمپلم

)MHC (  

    15/09/1400 اسالید  – حضوري 1 دکتر شکیب 

    22/09/1400 اسالید  – حضوري 1 شکیب دکتر   ) CMI( ایمنی سلولی  16

    22/09/1400  اسالید  – يحضور  1  نژاددکتر پورغالمی  ایمنی و خود تولرانس  17

    29/09/1400  اسالید  – حضوري  1  نژاددکتر پورغالمی   ي مبانی ایمنوهماتولوژ  18

    29/09/1400  اسالید  – حضوري  1  نژاددکتر پورغالمی   حساسیت و نقایص دستگاه ایمنی ازدیاد   19

    06/10/1400  اسالید  – حضوري  1  نژاددکتر پورغالمی   هاي عفونی ي ایمونولوژي بیمار  20

21  

تر عقیل  دک  ضا ایمنی پیوند اع

  لیاعیاسم

    06/10/1400  الید اس – حضوري  1

22  

  و عملکرد ، نقشهاالگوي ترشح سایتوکاین 

  هاآن

    13/10/1400  اسالید  – حضوري  1  نژاددکتر پورغالمی 

23  

پاسخ ایمنی در   هايمسیر گیريهدف  اصول

  هاي بیولوژیک تولید فرآورده 

    13/10/1400  اسالید  – حضوري  1  نژاددکتر پورغالمی 

24  

تولید واکسن   هايها و روش انواع واکسن

  فناوري پزشکی ست در زی

تر عقیل  دک

  لیاسماعی

    20/10/1400  اسالید  – يحضور  1

25  

 Personalizedطب شخصی (

Medicine(    

    20/10/1400  اسالید  – يحضور  1  دکتر رحمتی 
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  نحوه تدریس: 

  

  انتخاب

  

  ها ماژول

  استاد  وظایف  شرکت کنندگان/دانشجو وظایف  یحتوض  خیر  بلی

  دهاسالیدر اختیار قرار دادن ا  مطالعه مکرر   به هر درس  ط مربو اياسالیده      و منابع اصلی حتواي م

 معرفی به روزترین منابع  مطالعه منابع معرفی شده   شکده)کتابخانه دانهاي مرجع و در دسترس (رفی کتاب مع      یشتر ب مطالعه ابعمن

          ن هاتمری

          تاالر گفتگو 

          طرح سوال 

          سواالت متداول 

ائه شده طراحی  واي اراز محتتشریحی -بصورت تستی زمون آ      آزمون 

  دشوی م
ا  ب و منطبق اردت استاند سواال 

 مطالب ارائه شده باشد 

           اتاق گفتگو

          الس آنالینک

          اخبار

          نظرسنجی 

،  بلیرسانی قو اطالع گی پس از اتمام مباحث اصلی با هماهن      خود آزمون 

  گیرد صورت می   يعد پیش از شروع مبحث ب

ن براي برگزاري  امادگی دانشجویآ

ات بی که در جلساز مطالمون آزخود

 ئه شده است. راقبل ا

ارزیابی با دقت باال و عادالنه  

 صورت گیرد 
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سپرده  مرتبط با مطالب درسی  وضوع  ان تکلیف یا مبراي دانشجوی      ها تکالیف و پروژه

  شودمی 

و  مطابق انتظار انجام داده  تکالیف را  

 ند ده  ارائه به موقع 

بق با توانایی  تکالیف مطا

هلت  اشد و مان بدانشجوی

 ه شود. کافی داد

  

  طریق   (از  روش برگزاري طفاًآنالین لدر خصوص کالسAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید.  ) و تاریخ و روز  

  د.  رگزار خواهند شب جلسه 3ی وبیناري در طبصورت  موزشبا دانشجویان و واحد آهماهنگی قبلی با  Roomود بودن حدآنالین با توجه به م کالسهاي
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  : منابع اصلی درس

در صورتی  - ل یا صفحات مورد نظردر این درس کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصو ( عنوان 

 وري نباشد)به عنوان منبع ضرن ت آکتاب یا همه مجال که مطالعه همه

  ایمونولوژي ابوالعباس (ویرایش نهایی) 

  

  : تربیش لعهمطا منابع

1-    

2 -  

3 - 

  نوع محتوا 

  فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر Word, Pdf( (متن  پاورپوینت همراه با صوت

  (توضیح دهید.....)   سایر موارد  صوتی

  غیر قابل دانلود قابل دانلود

  

  ژه ها:  روپتکالیف و 

 رم  ول تف طتکالی 

خود   ف درس کرده و زمانبندي مناسبی در تکالی م تحصیلی نیمسال توجه د لطفا به تقویف توجه کنی یم تکالیتنظبراي 

  لحاظ نمایید.

  شماره 
عنوان  

  تکلیف 
  شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  ویاندانشج

فیدبک  

  مدرس 
  هدف از ارائه تکلیف 

1  

  سمینار

  کالسی

 ی وعرابطه با موض دران موظف هستند  دانشجوی

ت به همراه پاورپوین،  شودل میمحوها  به آنکه  

  ارائه دهند  صوت

 10ا حداکثر ت

پیش از   روز

  نهایی آزمون  

پس از 

بررسی، 

 1حداکثر  

نمره تعلق 

  گیردمی

یادگیري نحوه 

تحقیق، مطالعه و 

  رائها

فزایش دانش و ا

  توانایی دانشجویان 

2            

3            

4            

5            

  

  

  یابی: هر ارزش وط بهمره مربجو و نشوه ارزشیابی داننح
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  پایان دوره  ب)                    ف)  در طول ترم ال

  تاریخ  درصد  /نمره  ارزشیابی روش 

  -  -  میان ترم 

  ترم پایان متحان ااز هفته قبل  1تا   نمره  1  تکلیف ارائه 

    نمره  19  پایان ترم 

  : ندگان نک  یان/شرکتمقررات و انتظارات از دانشجو

  شی  به شرح  زیر است:زت مقررات آمویطی دوره ملزم به رعا ه د شرکت کنن / جور دانشه

 ی رعایت حسن اخالق و شئونات اسالم  

 الکترونیکی آدرس  به  ه روزان مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس  محتواي و  درسی موضوعات خذ ا   

  آموزشی  محتواي  مطالعه 

 ده  ش  محول  ف یالتک  موقع به   رائها  

 اهاي مشارکتی ضل در تاالر گفتگو  و فاور و شرکت فعحض  

 ترم ن ترم و پایان شرکت در آزمون آنالین  (در صورت لزوم) و یا حضوري میا  

  

  

  

  

  

    


