بسوِ تعبلی
« اگز بِ اًجبم کبرّبیی کِ ظزفیت آًْب را دارین بپزداسینٍ ،اقعبً گیج ٍ هتحیز خَاّین شذ».
« تَهبس ادیسَى»
طزح درس ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی 9395-96

گزٍُ آهَسشی  :ایوٌی ؿٌبػی
داًشکذُ  :دضؿکی داًـگبُ ػلَم دضؿکی اكفْبى
عٌَاى درس  :ایوٌی ؿٌبػی ًظشی دًذاًذضؿکی
شوبرُی درس 504231 :
کذ درس4 :
پیش ًیبس یب ّوشهبى  :ػلَم سـشیحی  ٍ 1فیضیَلَطی ًظشی
تعذاد ٍ ًَع ٍاحذ ٍ 2.5 :احذ ًظشی
ػبػبر آهَصؿی دس عَل دٍسُ 44 :ػبػز
سهبى ٍ هکبى بزگشاری کالس  :یکـٌجِ  ٍ 10-12ػِؿٌجِ  ،11-12داًـکذُ دًذاًذضؿکی کالع ؿوبسُ 1
هسئَل درس  :دکشش هحؼي هؼجذی
ّوکبراى  :دکشش ػلیشضب ػٌذلیت ٍ دکشش ػجبع سضبئی

ًوبیٌذُّب :
کیَاى چگیٌی  :ؿوبسُی سوبع 09127123571 :

دؼز الکششًٍیکی keyvan.chegeni@gmail.com :

فبئضُ ٌّشهٌذ  :دؼز الکششًٍیکی faezehhonarmand@yahoo.com :

رابطیي:
هحوذ سضب سشکؾ اكفْبًی  :ؿوبسُی سوبع 09906151557:

دؼز الکششًٍیکی :

keyvan.chegeni@gmail.com
آسیبًب گالة ثخؾ  :دؼز الکششًٍیکی agolabbakhsh@yahoo.com :

هشین اثغحی  :دؼز الکششًٍیکی Maryam.abtahi96@yahoo.com :

اّذاف کلی  -1 :آؿٌبیی داًـجَیبى ثب ػیؼشن ٍ هکبًیؼن ّبی دفبػی ثذى  -2آؿٌبیی داًـجَیبى سؿشِی
دًذاًذضؿکی ثب کٌششل دَػیذگی دًذاى اص جولِ طى دسهبًیٍ ،اکؼي دَػیذگی ٍ هکبًیؼن ّبی دفبع عجیؼی دًذاىٍ ،
ّوچٌیي ؿٌبخز ثیـشش اص سؿشِ ایوًََسشادی ٍ ٍیشٍع ّبی ایذص ٍ اًَاع ّذبسیز ّب ٍ ساُ ّبی دیـگیشی اص ایي
ثیوبسی ّبی خغشًبک ٍ ،حؼبػیز داسٍیی ٍ حؼبػیز صدایی دس هقبثل آًْب  -3سقَیز اػشوبد ثِ ًفغ دس اثؼبد
آهَصؿی-دظٍّـی ٍ دسهبًی ثَیظُ سقَیز داًؾ ٍ سَاى اًجبم دظٍّؾ ّبی كحیح

جلسِ

رٍس ّبی ّفتِ

تبریخ

عٌبٍیي آهَسشی

ًبم هذرس

1

یکشنبه

95/66/11

آؿٌبیی ثب ایوٌی ؿٌبػی ٍ سؿشِّبی هٌـؼت اص آى

دکتر مسجدی

1

یکشنبه

95/66/11

ایوٌی راسی ٍ اکشؼبثی

دکتر مسجدی

3

سه شنبه

 95 /66/13آًبسَهی ػیؼشن ایوٌی ٍ اًَاع گلجَل ّبی ػفیذ-

دکتر مسجدی

اًَاع ػلَل ّبی ػیؼشن ایوٌی راسی ٍ اکشؼبثی
4

یکشنبه

95/66/18

اداهِ اًَاع ػلَل ّبی لٌفبٍی

دکتر مسجدی

5

یکشنبه

95/66/18

اػضبی لٌفبٍی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ

دکتر مسجدی

6

سه شنبه

95/66/36

اداهِ ی ایوٌی راسی-گیشًذُّبی ؿجِ ًبقَػی-سؼغیل ػوَهی .ثٌبثشایي ،الصم دکتر مسجدی

اػز ثب ّوبٌّگی ًوبیٌذگبى هحششم کالع چجشاًی دس اػشع ٍقز ثشگضاس ؿَد...
7

یکشنبه

95/67/64

آؿٌبیی ثب اًَاع آًشیطىّب ،ایوًََطىّب ،ادیسَحّب ٍ ػَدش آًشیطىّب

دکتر مسجدی

8

یکشنبه

95/67/64

اداهِ آؿٌبیی ثب اًَاع آًشیطىّب ،ایوًََطىّب ،ادیسَحّب ٍ ػَدش آًشیطىّب

دکتر مسجدی

9

سه شنبه

95/67/66

آؿٌبیی ثب ایوًََگلَثَلیيّب  :ػبخشوبى اٍلیِ ٍ اًَاع ،ػبخشبس هَلکَلی،

دکتر مسجدی

ؿیویبیی ٍ خَاف ثیَلَطیکی آًْب
16

یکشنبه

95/67/11

اداهِی آؿٌبیی ثب ایوًََگلَثَلیيّب  :ػبخشوبى اٍلیِ ٍ ...

دکتر مسجدی

11

یکشنبه

95/67/11

ایذیَسبیخ ،آًشی ایذیَسبیخ ،آلَسبیخ ٍ ػبیش اكغالحبر

دکتر مسجدی

11

سه شنبه

95/67/13

13

یکشنبه

95/67/18

14

یکشنبه

95/67/18

15

سه شنبه

95/67/16

هشثَط ثِ آًشی ثبدیّب
سٍؽ سَلیذ آًشی ثبدیّبی هًََکلًَبل ٍ کبسثشد آًْب دس سـخیق ٍ

دکتر مسجدی

دسهبى ثیوبسیّب
ػیؼشن کوذلوبى ٍ ًقؾ آى دس دبػخّبی دفبػی – هؼیش فؼبلیز

دکتر مسجدی

ػیؼشن کوذلوبى اص ساُ کالػیک
دیگش هؼیشّبی فؼبلیز ػیؼشن کوذلوبى اص ساّْبی آلششًبسیَ ٍ

دکتر مسجدی

Mannose binding lectin
آؿٌبیی ثب لٌفَػیزّبی  : Bػبخشوبى ،اػوبل ٍ دزیشًذُّبی آى

دکترعندلیب

فؼبل ؿذى لٌفَػیزّبی  Bثؼذ اص ثشخَسد ثب آًشیطى-سؼغیل ػوَهی.
ثٌبثشایي ،الصم اػز ثب ّوبٌّگی ًوبیٌذگبى هحششم کالع چجشاًی دس اػشع
ٍقز ثشگضاس ؿَد.
16

یکشنبه

95/67/15

ػبیشَکبیيّب

دکتر مسجدی

17

یکشنبه

95/67/15

کوَکبیيّب

دکتر مسجدی

18

سه شنبه

95/67/17

آؿٌبیی ثب لٌفَػیزّبی  : Tػبخشوبى ،اػوبل ٍ دزیشًذُّبی آى،

دکتر مسجدی

19

یکشنبه

95/68/61

چگًَگی ؿٌبخز آًشیطى سَػظ لٌفَػیز Mhc ٍ T
آؿٌبیی ثب لٌفَػیزّبی  : Tػبخشوبى ،اػوبل ٍ دزیشًذُّبی آى،

دکتر عندلیب

چگًَگی ؿٌبخز آًشیطى سَػظ لٌفَػیز Mhc ٍ T
16

یکشنبه

95/68/61

11

سه شنبه

95/68/64

ػلَلّبی فبگَػیشی ٍ هکبًیؼن فبگَػیشَص -دشداصؽ آًشیطى -ثیوبسی

دکتر عندلیب

ّبی ًقق فبگَػیشی
اسسجبط ثیي ػلَلّبی  ٍ B ٍ Tاسائِی آًشیطى اص عشیق  Mhcکالع ّبی

دکتر مسجدی

و
11

یکشنبه

95/68/69

هکبًیؼنّبی سَلشاًغ

دکتر عندلیب

13

یکشنبه

95/68/69

اداهِی هکبًیؼنّبی سَلشاًغ

دکتر عندلیب

14

سه شنبه

95/68/11

آؿٌبیی ثب حؼبػیز سیخ

دکتر مسجدی

-

شنبه

95/68/15

آصهَى هیبى سشم

ػبػز  11:45الی 13:00

هحل ثشگضاسی :

داًـکذُ دًذاًذضؿکی

دکتر مسجدی
و مراقبین
دانشکده
دندانپزشکی

15

یکشنبه

95/68/16

آؿٌبیی ثب حؼبػیز سیخ

دکتر مسجدی

16

یکشنبه

95/68/16

آؿٌبیی ثب حؼبػیز ؿذیذ سیخ

دکتر مسجدی

17

سه شنبه

95/68/18

آؿٌبیی ثب حؼبػیز سیخ

دکتر مسجدی

18

یکشنبه

95/68/13

اًَاع دیًَذ دس کلیٌیک ٍ آؿٌبیی ثب ٍاطُّبی هخشلف  -کبسثشد ثبلیٌی ٍ HLA

دکتر عندلیب

19

یکشنبه

95/68/13

کبسثشد داسٍّب جْز دیـگیشی اص دفغ دیًَذ ،داسٍّبی ضذ الشْبة

36

یکشنبه

95/68/13

ایوٌی ؿٌبػی سَهَس -هکبًیؼن ّبی اجشایی دس دبػخ ّبی ایوًََلَطیک ثِ آًشی طًْبیدکتر رضایی

31

سه شنبه

95/68/15

اسسجبط آى ثب ثیوبسیّب -دیًَذ ػضَ دس کلیٌیک ،کبؿز دًذاى ٍ
هـکالر آىٍ ،اکٌؾ هیضثبى ػلیِ دیًَذ

دکتر عندلیب

سَهَسی
سَهَس هبسکشّب – ثشسػی هکبًیؼن ّبی ایوًََسشادی ػشعبًْب ثَیظُ ػشعبًْبی

دکتر رضایی

هشسجظ
31

یکشنبه

95/69/67

هکبًیؼن ّب ٍ ثیوبسیْبی اسَایویَى ًبؿی اص ؿکؼشي ػذ سَلشاًغ

دکتر عندلیب

33

یکشنبه

95/69/67

اداهِ هکبًیؼن ّب ٍ ثیوبسیْبی اسَایویَى ًبؿی اص ؿکؼشي ػذ سَلشاًغ

دکتر عندلیب

34

سه شنبه

95/69/69

ًقؾ دفبع راسی دس کٌششل ػفًَزّب ،ػَاهل هؤثش دس جلَگیشی اص ػفًَز

دکتر مسجدی

35

یکشنبه

95/69/14

اًَاع ٍاکٌؾ ّبی ایوٌی دس هقبثل ثبکششیْبی دسٍى ػلَلی ،ثشٍى ػلَلی  ،قبسچ ّب ٍ

دکتر مسجدی

36

یکشنبه

95/69/14

اًگلْب
ادامه اًَاع ٍاکٌؾ ّبی ایوٌی دس هقبثل ثبکششیْبی دسٍى ػلَلی ،ثشٍى ػلَلی ،

دکتر مسجدی

قبسچ ّب ٍ اًگلْب
37

سه شنبه

95/69/16

ایوٌی ؿٌبػی اًَاع ثیوبسی ّبی ّذبسیز ثَیظُ ًَع B

دکتر رضائی

38

یکشنبه

95/69/11

دبػخ ایوٌی دس هقبثل ٍیشٍع ً HIVقق ایوٌی اکشؼبثی ،سبثلَی ثبلیٌی ػفًَز

دکتر رضائی

39

یکشنبه

95/69/11

46

سه شنبه

95/69/13

41

یکشنبه

95/69/18

41

یکشنبه

95/69/18

43

سه شنبه

95/69/36

44

یکشنبه

95/16/65

45

یکشنبه

95/16/65

 ٍ HIVدبػخ ایوٌی ًؼجز ثِ آىHIV 2 ٍ HIV 1 ،

اًشقبل  ،HIVچگًَگی جلَگیشی اص ثیوبسی ایذص ،سَلیذ ٍاکؼي ػلیِ

دکتر رضائی

ثیوبسی ایذص ٍ دسهبىّبی سایج
آیب دَػیذگی ّب هوکي اػز ثب ٍاکؼیٌبػیَى ٍ طى دسهبًی )(Gene therapy

دکتر مسجدی

کٌششل ؿًَذ؟
(ٍاکؼي دَػیذگی دًذاى ،ساُ ّبی آلششًبسیَ ثوٌظَس ّذف قشاس دادى ثبکششی ّبی
هَلذ دَػیذگی ،DNA Vaccines ،ایوٌَطى ّبی جذیذ ٍ ،ایوٌی صائی دبػیَ،
هکبًؼین ّبی عجیؼی دفبع دًذاى)
ًقق ایوٌی  Bػل – سٍؽ سـخیق کلیٌیکی ٍ آصهبیـگبّی ػیَة ػیؼشن

دکتر عندلیب

ایوٌی – آگبهبگلَثَلیٌیوی ٍاثؼشِ ثِ جٌغ – کوجَد اًشخبثی ایوًََگلجَلیٌْب-
ً – CVIDقبئق هَلکَلی دس لٌفَػیز ّبی B
ًقق ایوٌی  Tػل – ػٌذسم دی جشج – ًقق ایوٌی سَام ػلَلْبی  – T ٍ Bدسهبى

دکتر عندلیب

اًَاع ًقق ایوٌی – طى دسهبًی – دسهبًْبی داسٍئی ًقق ایوٌی
فٌَسیخ ٍ ػولکشد ػلَلْبی  B ٍ Tدالک دیش -ایوٌی ؿٌبػی لَصُ ّب ٍ هقبیؼِ

دکتر مسجدی

ػولکشد فٌَسیخ ػلَلْبی ایوٌی لَصُ ّب ثب دالکشْبی دیش ٍ آدبًذیغ -سفبٍسْبی ثیي
ػیؼشن ّبی ایوٌی هخبعی ٍ ػوَهی
ًقبئق ػول فبگَػیشَص ،ػلَل ّبی کـٌذُ عجیؼی ٍ سؼز ّبی ػٌجؾ ًقق

دکتر رضایی

کوذلوبى
اداهِ ًقبئق ػول فبگَػیشَ ،ػلَل ّبی کـٌذُ عجیؼی ٍ سؼز ّبی ػٌجؾ ًقق

دکتر رضایی

کوذلوبى
**

آصهَى دبیبى سشم

دکتر مسجدی،
سایر مدرسین

و مراقبین

ًَع ارسشیببی ًَ :ع اسصؿیبثی هجوَػِای اص ػَاالر اهشحبًی اص جولِ سؼزّبی چٌذ گضیٌِای (  5 ٍ 4گضیٌِای ) ٍ ػَاالر
ًَؿشٌی اػز ٍ ؿبهل هغبلت سذسیغ ؿذُ ٍ هٌجغ اكلی دسع اػز ،ثِ عَسیکِ  %30ػَاالر اهشحبى دس ّش صهبى اص هغبلت خبسج

کالػی اػز کِ اص هٌبثغ رکش ؿذُ ٍ هقبالر هؼشجش هٌبػت ثب ثحث آهَسؿی عشح هیؿًَذ.

ًوزُی ًْبیی بِ شزح سیز هحبسبِ شذُ است :

 -1اهشحبى کَئیض ً 2/5وشُ اص ً 6وشُ ،هـبسکز فؼبل دس دشػؾ ٍ دبػخ ؿفبّی ٍ کشجی ً 1وشُ اص ً 6وشُ ،سْیِ فیلن ّبی آهَصؿی

دس حَصُّبی ایوٌی ؿٌبػی ٍ دًذاًذضؿکی ً 2وشُ اص ً 6وشُ ٍ حضَس ٍ غیبة ً 0/5وشُ اص ؿؾ ًوشُ ( ً 6 ( ) %30وشُ اص ً 20وشُ

ًْبیی ).

دس هَسد هقبلِ ،هشاجؼِ ثِ اػشبد ٍ دسیبفز آى جْز سشجوِ ّیچ اهشیبصی ًذاسد .ثٌبثشایي ،اص هشاجؼِ ثِ اػشبد ٍ اكشاس ثِ سشجوِ

خَدداسی کٌیذ.

 -2اهشحبى هیبى سشم (  7/2 ) %36اص ً 20وشُ ًْبیی –  24ػبػز سذسیغ ثشاثش ثب  51دسكذ کل کالعّب

 -3اهشحبى دبیبى سشم (  6/8 ) %34اص ً 20وشُ ًْبیی –  21ػبػز سذسیغ ثشاثش ثب  49دسكذ کل کالعّب

تذکزّب :

 -1اهشحبى کَئیض اص ّش جلؼِ ٍ یب ّش دٍ جلؼِ قجل ٍ دس دبیبى ّش جلؼِی دسع ثشگضاس هیؿَد .ثٌبثشایي ،ثب آهبدگی کبهل دس

کالع حبضش ؿَیذ .ایي اهشحبًبر سحز ّیچ ؿشایغی ثِ سأخیش ًویافشذ .صهبى ثشگضاسی ّش کَئیض  10-15اػز.

ً -2حَُی ثشخَسد ثب غیجز داًـجَیبى هغبثق ثٌذ  3كَسر جلؼِ  94/04/28ؿَسای آهَصؿی داًـگبُ ٍ دیذگبُ هؼئَلیي ثِ

ؿشح صیش اػز :
 -غیجز دس جلؼبر دسع سب ػقف هـخق ؿذُ دس آئیي ًبهِ آهَصؿی دس كَسسی هجبص خَاّذ ثَد ٍ هـوَل کؼش ًوشُ ًخَاّذ

ؿذ کِ ثب اسائِی هذسک هؼشٌذ ٍ گَاّی هؼشجش ٍ سأییذ ؿذُ ٍ ثب سـخیق هؼبٍى آهَصؿی داًـکذُ هشثَط هجبص ؿٌبخشِ ؿَد.

ًحَُی ثشخَسد ثب غیجز غیش هَجِ داًـجَ ثِ ؿشح صیش اػز :
 یک جلؼِ غیجز غیش هَجِ قبثل ثخـؾ اػز. -دٍجلؼِ غیجز غیش هَجِ کؼش یک ًوشُ،

،ُ ًوش2/25  ػِ جلؼِ غیجز غیش هَجِ کؼش،ُ ًوش4  چْبس جلؼِ غیجز غیش هَجِ کؼش.ُ ًوش2  سؼغیلی غیش هجبص گشٍّی کؼش-
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