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 ياحد   2  :  تعداد ياحد فرايردٌ َبی بیًلًژیکوبم درس 

  یک  ترم تحصیلي   مدت زمبن ارائٍ درس : علًم پبیٍ   مقطع :

 پیص ویبز :  ایمًوًلًژی

 معبين آمًزضي مسئًل بروبمٍ : 

 

   كلي اَداف 

 داوطجً در پبيبن ديرٌ ببيستي :

 داود.دٌ َبی بیًلًژیک را بايرتعریف ي اوًاع فر (1

 بیبمًزد. ي وًیه را كالسیکاصًل كلي سبخت فرايردٌ َبی بیًلًژیک بب ريضُبی  (2

 .بگیرد دیبرا  وحًٌ مصرف صحیح، وگُداری ي عًارض َر فرايردٌ بیًلًژیک (3

 

  : اَداف اختصبصي 

 

 كلیبت فرايردٌ َبی بیًلًژیک 

 

 وبم ببرد. تعريف فرايردٌ َبی بیًلًشيک را بذاوذ ياوًاع فرايردٌ َبی بیًلًشيک را 

 .سیر تبريخي تکًن فرايردٌ َبی بیًلًشيک را بذاوذ 

 .ريضُبی ايجبد ايمىي در بذن را بیبمًزد 

 ا بذاوذ. عبقٍ بىذی ياکسىُب ر 

  تًضیح دَذ.ريضُبی کلي سبخت ياکسىُب بب ريضُبی کالسیک ي وًيه را 

 .اوًاع ياکسىُب بٍ لحبظ سبختبری ي تفبيتُبی آوُب را بذاوذ 

  فرايردٌ َبی بیًلًشيک را بذاوذ.کیفي تستُبی کىترل 

 .اوًاع فرمًالسیًوُبی فرايردٌ َبی بیًلًشيک ي اجسای آوُب را تًضیح دَذ 

 .وحًٌ گىجبوذن ياکسُب در بروبمٍ َبی کطًری کىترل بیمبريُب را بذاوذ 

 وحًٌ مصرف ياکسىُب را بذاوذ. قًاعذ کلي 

  یًلًشيک را تًضیح دَذ.عًارض مربًط بٍ فرايردٌ َبی بمًارد ممىًعیت مصرف ي 

 داروسازی دانشكده 
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 ياكسىُبی يیريسي 

 

  را تًضیح دَذ. کلیبت مربًط بٍ بیمبری ي عبمل ايجبد کىىذٌ آن 

 .اوًاع ياکسىُبی بکبرفتٍ برای کىترل بیمبری را بذاوذ 

  .ريش اختصبصي سبخت ياکسه مربًط بٍ بیمبری را بذاوذ 

 .مًارد مصرف ي بروبمٍ تجًيس ياکسه بیمبری را بذاوذ 

 مربًط بٍ مصرف ياکسه در حبملگي ي سبير ضرايظ خبظ را تًضیح دَذ. مالحظبت 

 .مًارد ممىًعیت مصرف ي عًارض مربًط بٍ فرايردٌ َبی بیًلًشيک را تًضیح دَذ 

 

 ياكسىُبی ببكتریبیي 

 

  را تًضیح دَذ. کلیبت مربظ بٍ بیمبری ي عبمل ايجبد کىىذٌ آن 

 ا بذاوذ.رفتٍ برای کىترل بیمبری رر اوًاع ياکسىُبی بکب 

  .ريش اختصبصي سبخت ياکسه مربًط بٍ بیمبری را بذاوذ 

 .مًارد مصرف ي بروبمٍ تجًيس ياکسه بیمبری را بذاوذ 

 .مالحظبت مربًط بٍ مصرف ياکسه در حبملگي ي سبير ضرايظ خبظ را تًضیح دَذ 

 .مًارد ممىًعیت مصرف ي عًارض مربًط بٍ فرايردٌ َبی بیًلًشيک را تًضیح دَذ 

 

 دَبتًكسًئی 

 

  تًضیح دَذ.ريضُبی کلي سبخت تًکسًئیذَب بب ريضُبی کالسیک ي وًيه را  

 .مًرد مصرف ي ريش استفبدٌ از تًکسًئیذَب را بذاوذ 

 .مًارد احتیبط ي وکبت قببل تًجٍ َىگبم مصرف تًکسًئیذَب را بذاوذ 

 .تذاخل اثر ي عًارض جبوبي مصرف تًکسًئیذَب را بذاوذ 

 

 سرمُب ي آوتي تًكسیىُب 

 

 تًضیح دَذ.يضُبی کلي سبخت تًکسًئیذَب بب ريضُبی کالسیک ي وًيه را ر  

 .مًرد مصرف ي ريش استفبدٌ از تًکسًئیذَب را بذاوذ 

 .مًارد احتیبط ي وکبت قببل تًجٍ َىگبم مصرف تًکسًئیذَب را بذاوذ 

 .تذاخل اثر ي عًارض جبوبي مصرف تًکسًئیذَب را بذاوذ 
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  ی خًويفرايردٌ َب 

 

  تًضیح دَذ.بب ريضُبی کالسیک ي وًيه را  خًوي  ی فرايردٌ َب سبختريضُبی کلي  

  ٌرا بذاوذ. خًوي  ی فرايردٌ َباز مًرد مصرف اختصبصي ي ريش استفبد 

 را بذاوذ. فرايردٌ َب مًارد احتیبط ي وکبت قببل تًجٍ َىگبم مصرف َر کذام از 

  را بذاوذ. فرايردٌ َب ايهتذاخل اثر ي عًارض جبوبي مصرف 

  

  DNA vaccines 

 

 ريضُبی کلي عراحي ي سبخت DNA vaccines  تًضیح دَذ.را  

  مراحل تستُبی پیص ببلیىيDNA vaccines .را بذاوذ 

  .دلیل ايىکٍ َىًز ايه فرايردٌ َبی مصرف ببلیىي وذاروذ، را بذاوذ 

 را بذاوذ. فرايردٌ َب عًارض جبوبي مصرف ايه 
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 آمًزش تئًری 

ي بحث گريَي خًاَذ بًد ي در ايه راستب از امکبوبت کمک  بٍ ريش سخىراوي يس استبدآمًزش تئًری ضبمل تذر

  .مي ضًداستفبدٌ  اسمبرت بردي يايت برد، ييذيًپريشکتًر، جسيٌ، وظیر مًزضي آ

 

 عىبيیه ردیف
تعداد سبعت 

 تدریس

 سبعت 2 1اصًل ي مببوي ايمًوًلًشی فرايردٌ َبی بیًلًشيک   .1

 سبعت 2 2لًشی فرايردٌ َبی بیًلًشيک اصًل ي مببوي ايمًوً  .2

 سبعت 2 عبقٍ بىذی ي تعبريف فرايردٌ َبی بیًلًشيک  .3

 سبعت 2 اصًل ي ريضُبی سبخت فرايردٌ َبی بیًلًشيک  .4

 سبعت 2 کلیبت مربًط بٍ وحًٌ مصرف ي عًارض فرايردٌ َبی بیًلًشيک  .5

 سبعت 2 1 ببکتريبيي ياکسىُبی اوًاع  .6

 سبعت 2 2 ييببکتريب ياکسىُبی اوًاع  .7

  امتحبن میبن ترم  .8

 سبعت 2 ايمىًگلًبًلیىُب يب سرمُب  .9

 سبعت 2 تًکسیىُب آوتي  .11

 سبعت 2 جذيذ وسل ياکسىُبی  .11

 سبعت 2 امتحبن میبن ترم  .12

 سبعت 2 1اوًاع ياکسىُبی ييريسي   .13

 سبعت 2 2اوًاع ياکسىُبی ييريسي   .14

 سبعت 2 3اوًاع ياکسىُبی ييريسي   .15

 سبعت 2  1ي  فرايردٌ َبی خًو  .16

 سبعت 2  2فرايردٌ َبی خًوي    .17
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 درس یضرایط اجرا
 

 

  گريٌامكبوبت آمًزضي  

  سبله سخىراوي 

  يايت برد، ييذيًپريشکتًر، جسيٌ، اسمبرت برد( آمًزضي )يسبيل ي تسُیالت کمک 

 

   ٌآمًزش دَىد 

  گريٌ بیًتکىًلًشی داريييَیئت علمي  یاعضب 

 مىببع درسي 
یک در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها، دکتر محمذ سعیذ حجازی،بیىتکنىلىژی دارویی داروهای بیىلىژ .1

 تبریس، انتشارات تیمىرزاده

2. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, The  Pink Book: Course 

Textbook - 13th Edition (2015) http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html 

3. Vaccines, Plotkin, 2013, Elsevier 

 

 ارزضیببي 
 

 وحًٌ ارزضیببي 
 

 

  .در ايه زمیىٍ داوطجً بٍ سًاالت وظری ضبمل امتحبوبت میبن ترم، پبيبن ترم ي کًئیس پبسخ خًاَذ داد 

  ای خًاَذ بًد.  عمذتب بٍ فرم چىذ گسيىٍ سؤاالت ارزضیببي 

 

  وحًٌ محبسبٍ ومرٌ كل 

 آزمًن کتبي 

 کل ومرٌ%       51  چُبر گسيىٍ ای 

 کل ومرٌ      %41   تطريحي 

                                                کل ومرٌ 11  کًئیس    % 
 

 
 مقررات 

  11                       حداقل ومرٌ قبًلي                              

 ببضد. ی ميداريسبزوبمٍ كلي داوطكدٌ  ومرٌ حد وصبة قبًلي داوطجًیبن بر اسبس آییه

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html

