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  هدف کلی درس:

های بیولوژیک، نحوه مصرف،  فراگیری اصول داروهای بیولوژیک و آشنایی دانشجویان با انواع فراورده

 نگهداری و تداخالت و آشنایی آنها با اصول کلی نحوه ساخت این فراورده

 جلسه یک هدف( ف کلی جلسات: ) جهت هراهدا

 های بیولوژیک و مروری بر اصول سیستم ایمنی آشنایی با کلیات و تعاریف فراورده .1

 ها زایی واکسن های ایمنی آشنایی با کلیات و مکانیسم .2

 ها آشنایی با اصول ساخت واکسن .3

 1کتریایی های با ها و توکسوئیدهای مورد استفاده در بیماری آشنایی با انواع واکسن .4

 2های باکتریایی  ها و توکسوئیدهای مورد استفاده در بیماری آشنایی با انواع واکسن .5

 1 ویروسیهای  مورد استفاده در بیماریهای  با انواع واکسنآشنایی  .6

 2ویروسی های مورد استفاده در بیماریهای  با انواع واکسنآشنایی  .7

 1ها ها و ایمونوگلوبولین آشنایی با سرم .8

 های بیولوژیک تشخیصی آشنایی با فراوردهو   2ها ها و ایمونوگلوبولین با سرمآشنایی  .9

 آنها تولید اصول و منوکلونال بادیهای آنتی با  کلی آشنایی .11

 آنها درمانی های کاربرد و منوکلونال بادیهای آنتی با  کلی آشنایی .11

 توموری دهنده نکروز فاکتورهای و اینترلوکینها:بیولوژیک های پاسخ دهنده تغییر های فراورده با آشنایی .12

 اینترفرون :بیولوژیک های پاسخ دهنده تغییر های فراورده با آشنایی .13

 بین الملل 96ورودی  و روزانه و پردیس 97دانشجویان دکتری عمومی داروسازی ورودی مخاطبان:           های بیولوژیک فراورده: عنوان درس
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 Colony و رشد فاکتورهای ها، هورمون:بیولوژیک های پاسخ دهنده تغییر های فراورده با آشنایی .14

Stimulating Factors 

 اریتروپویتین و thrombolytic Agents کواگوالنتها، آنتی انعقادی، فاکتورهای با آشنایی .15

 درمانی آنزیمهای و Antisense Products با آشنایی .16

 Fusion Products با آشنایی .17

  

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 

 جلسه اول
 ایمنی سیستم اصول بر مروری و بیولوژیک های فراورده تعاریف و کلیات با آشناییف کلی: هد

 :شجو قادر باشداهداف ویژه: در پایان دان

 های بیولوژیک و بیوتکنولوژیک را تعریف کند. فراورده -1-1

 خصوصیات یک فراورده بیولوژیک را نام ببرد. -2-1

 های بیولوژیک را نام ببرد. انواع فراورده -3-1

 های سیستم ایمنی را با هم مقایسه کند. خصوصیات انواع پاسخ -4-1

 ی را شرح دهد.های سیستم ایمن ها و بافت سلول -5-1

 ها و انواع آنها را توضیح دهد. بادی ساختمان آنتی -6-1

 ژن را شرح دهد. بادی و آنتی کنش آنتی های مختلف برهم ویژگی -7-1

 

 جلسه دوم
 ها واکسن زایی ایمنی های مکانیسم و کلیات با آشناییف کلی: هد

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 ل و غیر فعال را با هم مقایسه کند.زایی فعا ایمنی -1-2

 ها را به اختصار بیان کند. تاریخچه توسعه واکسن -2-2

 بندی نماید. ها را بر اساس محتویات آنها طبقه واکسن -3-2

 ها چند مثال ذکر کند. از هر کدام از انواع طبقات مختلف واکسن -4-2

 سه کند.ها را با هم مقای خصوصیات هر کدام از انواع واکسن -5-2

 ها شرح دهد. ها و نقش آنها را در فرموالسیون واکسن انواع ادجوانت -6-2
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 ها را توضیح دهد. حریک سیستم ایمنی توسط واکسنتهای  مکانیسم -7-2

 ها را نام ببرد. های واکسن انواع فرموالسیون -8-2

 ها را توضیح دهد. عوارض جانبی و موارد منع مصرف کلی واکسن -9-2

 بیان کند.ها  کنی بیماری های ریشه هوم ایمنی جمعی را در برنامهمف -11-2

 جدول واکسیناسیون ملی ایران را شرح دهد. -11-2

 های نسل جدید را توضیح دهد. انواع واکسن -12-2

 سومجلسه 
 ها واکسن ساخت اصول با آشناییف کلی: هد

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. ها و سرم ها واکسن تی ساخمراحل کل -1-3

 ها توضیح دهد. نحوه تکثیر بذر اولیه را در انواع واکسن -2-3

 ها را توضیح دهد. سازی ماده موثره واکسن مراحل جداسازی و خالص -3-3

 ها را شرح دهد. های واکسن ها و نقش هر کدام در فرموالسیون اکسپیان -4-3

 را در مقیاس صنعتی رسم نماید.  ننمای شماتیک یک خط تولید واکس -5-3

 مراحل ساخت یک واکسن کنژوگه را توضیح دهد. -6-3

 مراحل ساخت یک واکسن نوترکیب را نام ببرد. -7-3

 ها را شرح دهد.. آزمایشات کنترل کیفی و کمی مواد اولیه، پروسه تولید و فراورده نهایی در تولید واکسن -8-3

 

 چهارمجلسه 
 1 باکتریایی های بیماری در استفاده مورد توکسوئیدهای و ها واکسن انواع با آشناییف کلی: هد

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 ، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.BCGانواع واکسن  -1-4

 نحوه انجام و تفسیر تست مانتو را شرح دهد. -2-4

 ، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.Hibن انواع واکس -3-4

 انواع واکسن مننگوکوک، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را شرح دهد. -4-4

 انواع واکسن پنوموکوک، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد. -5-4

 انواع واکسن تیفوئید، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد. -6-4
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 پنجمجلسه 
 2 باکتریایی های بیماری در استفاده مورد توکسوئیدهای و ها واکسن انواع با آشناییف کلی: هد

 :قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو 

 کاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.انواع واکسن آنتراکس، اندی -1-5

 سرفه، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد. انواع واکسن سیاه -2-5

 های بر پایه توکسوئید را نام ببرد. انواع واکسن -3-5

 ها بداند. از این بیماریهای کزاز و دیفتری را در پیشگیری  مکانیسم واکسن -4-5

 های بر پایه توکسوئیدها را توضیح دهد. اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی هر کدام از واکسن -5-5

 

 ششمجلسه 
 1 ویروسی های بیماری در استفاده مورد های واکسن انواع با آشنایی هدف کلی:

 :قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو 

 پولیو، اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد.انواع واکسن  -1-6

 انواع واکسن هاری، اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد. -2-6

 انواع واکسن سرخک، اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد. -3-6

 ی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد.انواع واکسن سرخجه، اندیکاسیون، دوز مصرف -4-6

 انواع واکسن اوریون، اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد. -5-6

 

 هفتمجلسه 
 2ویروسی های بیماری در استفاده مورد های واکسن انواع با آشنایی هدف کلی:

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 ، اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد.انواع واکسن هپاتیت ب -1-7

 انواع واکسن آنفوالنزا، اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد. -2-7

 انواع واکسن تب زرد، اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد. -3-7

 مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد. انواع واکسن پاپیلوما، اندیکاسیون، دوز -4-7

 و آخرین اطالعات پیرامون آن را شرح دهد. Covid-19های در حال توسعه جهت  انواع واکسن -5-7

 های ویروسی مهم، اندیکاسیون، دوز مصرفی و عوارض جانبی آن را توضیح دهد. سایر واکسن -6-7
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 هشتمجلسه 
 1 ها ایمونوگلوبولین و ها سرم با آشنایی هدف کلی:

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 قایسه کند.سازی فعال و غیرفعال را م ایمنی -1-8

 بندی کند. سازی غیرفعال را طبقه یهای مورد استفاده در ایمن انواع فراورده -2-8

 های حیوانی مقایسه کند. سازی غیرفعال را با فراورده های انسانی ایمنی خصوصیات فراورده -3-8

 های ایمونوگلوبولین را توضیح دهد. مراحل ساخت فراورده -4-8

ها، دوز جانبی، عوارض جانبی و موارد احتیاا  آنهاا    مقایسه کند و اندیکاسیون IGIVبا  را IGIMهای  فراورده -5-8

 را توضیح دهد.

 را شرح داده و اندیکاسیون و مکانیسم اثر آنها را توضیح دهد. Rhایمونوگلوبولین آنتی  -6-8

 آنها را توضیح دهد. احتیا موارد و را شرح داده و اندیکاسیون، دوز مصرفی  ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت ب -7-8

 های ضدهاری را توضیح داده و اندیکاسیون، دوز مصرفی و موارد احتیا  آنها را توضیح دهد انواع سرم -8-8

 

 نهمجلسه 
 تشخیصی بیولوژیک های فراورده با آشناییو  2 ها ایمونوگلوبولین و ها سرم با آشنایی هدف کلی:

 :شداهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر با

ایمونوگلوبولین ضد وریسال زوستر را شرح داده و اندیکاسیون، دوز مصرفی و موارد احتیاا  آنهاا را توضایح     -1-9

 دهد.

 های ضد کزاز را توضیح داده و اندیکاسیون، دوز مصرفی و موارد احتیا  آنها را توضیح دهد. انواع سرم -2-9

ه و اندیکاسیون، دوز مصرفی و ماوارد احتیاا  آنهاا را توضایح     سرم مهم را توضیح داد های آنتی سایر فراورده -3-9

 دهد.

 های مهم ضد سم مار، ضد سم عقرب و ... را توضیح دهد. انواع فراورده -4-9

 های بیولوژیک تشخیصی را توضیح دهد. مکانیسم اثر فراورده -5-9

 بندی کند. های پوستی تشخیصی را طبقه تست -6-9

 تی تشخیصی را بشناسد.های پوس تداخالت تست -7-9

 های توبرکولین را توضیح دهد. پروسه انواع تست -8-9

 های توبرکولین را تفسیر کند. نتایج تست -9-9
 را شرح داده و تفسیر کند. MSTAتست پوستی  -9-11
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 دهمجلسه 
 آنها  تولید اصول و منوکلونال بادیهای آنتی با  کلی آشنایی هدف کلی:

 :دانشجو قادر باشداهداف ویژه: در پایان 

 اساس مولکولی آنتی بادیها آشنا باشد. -1-11

 آنتی بادی را بداند. -اصول واکنش آنتی ژن -2-11

 زیر شاخه های آنتی بادیهای انسانی را بشناسد. -3-11

 با تفاوت تعریف آنتی بادیهای  منوکلونال و پلی کلونال آشنا باشد. -4-11

 ی بادیها را از نظر میزان انسانی بودن توالی ژنتیکی بداند.تفاوت انواع منوکلونال آنت -5-11

 با اصول تکنیک هیبریدوما و محیط کشت های بکار رفته در این روش آشنا باشد. -6-11

 اصول تولید آنتی بادی های منوکلونال نوترکیب را بداند. -7-11

 با روش نامگذاری آنتی بادیهای منوکلونال آشنا باشد. -8-11

 

 ازدهمیجلسه 
 آنها درمانی های کاربرد و منوکلونال بادیهای آنتی با  کلی آشنایی هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد:

 های افزوده شده به آنها بداند. moietyدسته بندی آنتی بادیهای منوکلونال را بر اساس   -1-11

 وجود در بازار دارویی را بداند.اسامی تجاری و ژنریک  منوکلونال آنتی بادیهای م -2-11

 کاربرد درمانی هر یک از آنتی بادیهای منوکلونال موجود در بازار را بداند. -3-11

 هدف مولکولی هر یک از آنتی بادیهای منوکلونال موجود در بازار را بداند. -4-11

 بداند.دوزاژ و راه مصرف هر یک از آنتی بادیهای منوکلونال موجود در بازار را  -5-11

 موارد منع مصرف هر یک از آنتی بادیهای منوکلونال موجود در بازار را بداند. -6-11

خالصه ای از روش تولید و میزبان مورد استفاده برای تولید نوترکیب هر یاک از آنتای بادیهاای منوکلوناال      -7-11

 موجود در بازار را بداند.

 

 دوازدهمجلسه 
 دهناده  نکاروز  فاکتورهاای  و اینترلوکینهاا :بیولوژیاک  هاای  پاساخ  دهناده  تغییار  های فراورده با آشنایی هدف کلی:

 توموری 
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 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 اساس عملکرد اینترلوکین ها و رهای نکروز دهنده توموری در سیستم ایمنی و اهمیت نقش آنها را بداند. -1-12

 آشنا باشد.با تقسیم بندی اینترلوکین های انسانی  -2-12

اینترلوکین هاو رهای نکروز دهنده توموری نوترکیب موجود در بازار دارویی را بشناسد و  مکانیسام عمال    -3-12

 آنها  را بداند.

اسامی تجاری و ژنریک  اینترلوکین ها و فاکتورهای نکاروز دهناده توماوری نوترکیاب  موجاود در باازار        -4-12

 دارویی را بداند.

کاربرد درمانی هر یک از اینترلوکین ها و فاکتورهای نکروز دهنده توموری نوترکیب  موجاود در باازار را    -5-12

 بداند.

دوزاژ و راه مصرف هر یک از اینترلوکین ها و فاکتورهای نکروز دهنده توموری نوترکیب  موجود در بازار  -6-12

 را بداند.

و فاکتورهای نکروز دهنده توموری نوترکیب  موجود در باازار   موارد منع مصرف هر یک از اینترلوکین ها -7-12

 را بداند.

خالصه ای از روش تولید و میزبان مورد استفاده برای تولید نوترکیب هر یک از اینترلوکین ها و فاکتورهای  -8-12

 نکروز دهنده توموری نوترکیب  موجود در بازار را بداند.

 

 سیزدهمجلسه 
 اینترفرون :بیولوژیک های پاسخ دهنده تغییر های راوردهف با آشنایی هدف کلی:

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 اساس عملکرد اینترفرون ها در سیستم ایمنی و اهمیت نقش آنها را بداند. -1-13

 با تقسیم بندی اینترفرون ها ی انسانی آشنا باشد. -2-13

 ازار دارویی را بشناسد و  مکانیسم عمل آنها  را بداند.اینترفرون ها ی نوترکیب موجود در ب -3-13

 اسامی تجاری و ژنریک  اینترفرون ها ی نوترکیب موجود در بازار دارویی را بداند. -4-13

 کاربرد درمانی هر یک از اینترفرون ها ی نوترکیب موجود در بازار را بداند. -5-13

 ی نوترکیب موجود در بازار را بداند. دوزاژ و راه مصرف هر یک از اینترفرون ها -6-13

 موارد منع مصرف هر یک از اینترفرون ها ی نوترکیب موجود در بازار را بداند. -7-13

خالصه ای از روش تولید و میزبان مورد استفاده برای تولید نوترکیب هر یک از اینترفارون هاا ی نوترکیاب     -8-13

 موجود در بازار را بداند.
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 چهاردهمجلسه 
 Colony و رشاد  فاکتورهاای  هاا،  هورماون :بیولوژیاک  هاای  پاساخ  دهنده تغییر های فراورده با آشنایی ف کلی:هد

Stimulating Factors: 

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بداند. Colony Stimulating Factorsمکانیسم اثر هر یک از هورمون ها، فاکتورهای رشد و  -1-14

موجاود در باازار    Colony Stimulating Factorsتجاری و ژنریک  هورمون هاا، فاکتورهاای رشاد و    اسامی  -2-14

 دارویی را بداند.

موجود در باازار را   Colony Stimulating Factorsکاربرد درمانی هر یک از هورمون ها، فاکتورهای رشد و  -3-14

 بداند.

موجاود در   Colony Stimulating Factorsورهاای رشاد و   دوزاژ و راه مصرف هر یک از هورمون هاا، فاکت  -4-14

 بازار را بداند.

موجود در بازار را  Colony Stimulating Factorsموارد منع مصرف هر یک هورمون ها، فاکتورهای رشد و  -5-14

 بداند.

 Colony Stimulating Factorsخالصه ای از روش تولید انواع نوترکیاب هورماون هاا، فاکتورهاای رشاد و       -6-14

 موجود در بازار را بداند.

 پانزدهمجلسه 
 اریتروپویتین و thrombolytic Agents کواگوالنتها، آنتی انعقادی، فاکتورهای با آشنایی هدف کلی:

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 ریتروپویتین را بداند.و ا thrombolytic Agentsمکانیسم اثر فاکتورهای انعقادی ،آنتی کواگوالنتها،  -1-15

و اریتروپاویتین   thrombolytic Agentsاسامی تجاری و ژنریاک  فاکتورهاای انعقاادی ،آنتای کواگوالنتهاا،       -2-15

 موجود در بازار دارویی را بداند.

و اریتروپاویتین    thrombolytic Agentsکاربرد درمانی هر یک از فاکتورهاای انعقاادی ،آنتای کواگوالنتهاا،      -3-15

 وجود در بازار را بداند.م

و  thrombolytic Agentsدوزاژ و راه مصاارف هاار یااک از فاکتورهااای انعقااادی ،آنتاای کواگوالنتهااا،        -4-16

 اریتروپویتین  موجود در بازار را بداند.

و اریتروپاویتین   thrombolytic Agentsموارد منع مصرف هر یک فاکتورهای انعقاادی ،آنتای کواگوالنتهاا،     -5-16

 ود در بازار را بداند.موج
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و  thrombolytic Agentsخالصه ای از روش تولید انواع نوترکیب فاکتورهای انعقادی ،آنتای کواگوالنتهاا،    -6-15

 اریتروپویتین موجود در بازار را بداند.

 

 شانزدهمجلسه 
 درمانی آنزیمهای و Antisense Products با آشنایی هدف کلی:

 :جو قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانش

 و اصول طراحی آنها آشنا باشد.  Antisense Productsبا اساس مولکولی  -1-16

 موجود در بازار دارویی را بشناسد و مکانیسم عمل آنها را بداند. Antisenseمحصوالت   -2-16

 موجود در بازار دارویی را بداند. Antisense Productsاسامی تجاری و ژنریک   -3-16

 موجود در بازار را بداند. Antisense Productsاربرد درمانی هر یک از ک -4-16

 موجود در بازار را بداند. Antisense Productsدوزاژ و راه مصرف هر یک از  -5-16

 موجود در بازار را بداند. Antisense Productsموارد منع مصرف هر یک از  -6-16

 موجود در بازار را بداند. Antisense Productsخالصه ای از روش تولید  -7-16

 آنزیمهای درمانی  موجود در بازار دارویی را بشناسد و مکانیسم عمل آنها را بداند. -8-16

 اسامی تجاری و ژنریک  آنزیمهای درمانی  موجود در بازار دارویی را بداند. -9-16

 بداند. کاربرد درمانی هر یک از آنزیمهای درمانی  موجود در بازار را -11-16

 دوزاژ و راه مصرف هر یک از آنزیمهای درمانی  موجود در بازار را بداند. -11-16

 موارد منع مصرف هر یک از آنزیمهای درمانی  موجود در بازار را بداند. -12-16

 خالصه ای از روش تولید آنزیمهای درمانی  موجود در بازار را بداند. -13-16

 

 هفدهمجلسه 
 Fusion Products اب آشنایی هدف کلی:

 :اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد

 و اصول طراحی آنها آشنا باشد.  Fusion Productsبا اساس مولکولی  -1-17

 موجود در بازار دارویی را بشناسد و مکانیسم عمل آنها را بداند.  Fusion Productsمحصوالت   -2-17

 موجود در بازار دارویی را بداند. Fusion Productsاسامی تجاری و ژنریک   -3-17

 موجود در بازار را بداند. Fusion Productsکاربرد درمانی هر یک از  -4-17

 موجود در بازار را بداند. Fusion Productsدوزاژ و راه مصرف هر یک از  -5-17
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 موجود در بازار را بداند. Fusion Productsموارد منع مصرف هر یک از  -6-17

 موجود در بازار را بداند. Fusion Productsخالصه ای از روش تولید  -7-17

 

 منابع:
 The Science and Practice of Pharmacy (Remington) 

 Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology (Tyler) 

 محمد سعید حجازی، داروهای بیولوژیک، انتشارات طبیب 

 رات دانشگاه علوم پزشکی مشهدمحمد رمضانی، بیوتکنولوژی دارویی، انتشا 

  مقاالت در ارتبا  با اطالعات آخرینCovid-19 

 

 روش تدریس: 

 مجازی آموزش های  تدریس با انواع روش -

 

 رسانه های کمک آموزشی

 ه نویدسامان -

 آموزشی های فیلم -

 

 سنجش و ارزیابی

 

 ساعت تاریخ نمره مونروش آز آزمون

ارائه شده در کالیف ت

 طول ترم

در بخش بارگذاری 

 تکالیف سامانه نوید
 در طول ترم 4

هماهنگی استاد ا ب

 و دانشجویان

های تکوینی  آزمون

 طول ترم

و  تشریحیمجازی کوییز 

 تستی 
 در طول ترم 4

هماهنگی استاد ا ب

 و دانشجویان

 آزمون پایان ترم
در سامانه  چهار گزینه ای

 فرادید
12 27/11/99 11:31-11 

حضور دانشجو ه نمر

 در کالس مجازی

به  ر در تمامیحضوبرای  مقررات درس 1در بند اساس حضور و غیاب توضیح داده شده بر 

 شرح ذیل است:

نمره کمکی، دو جلسه غیبت  1.75نمره کمکی، یک جلسه غیبت  1ها  در تمامی کالسحضور 

مکی ندارد. به جلسه غیبت نمره ک 4و  نمره کمکی 1.25سه جلسه غیبت  ،کمکی نمره 1.5

  نمره کسر خواهد شد. 1.25جلسه )غیرمجاز( به ازاء هر جلسه  4ازاء هر جلسه غیبت بیش از 
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 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

گرامی انتظار می رود که با توجه به اهمیت درس و تعداد واحد، تنوع منابع و توجه به محدودیت  از دانشجویان

 زمانی و فشردگی مطالب جهت هرچه بهتر برگزار شدن این درس به نکات زیر توجه وافر نمایند:

تایید تیک مطالعه  ک کالس مجازیی)مبنای حضور دانشجو در مجازی  حضور منظم و دقیق در کالس -1

 72بدیهی است تایید تیک مطالعه منبع بعد از  اشد.می ب بارگذاری جلسهاز  ساعت بعد 27حداکثر تا  منبع

 باشد.( ساعت به منزله غیبت در کالس می

 شده مراجعه به منابع معرفی -2

 های سامانه نوید ردن سواالت در بخش پیامکمطرح  -3

 انه نویددر فوروم سام مطرح شده توسط مدرسو بحث گروهی در پاسخ به سواالت فعال مشارکت   -4
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                           های بیولوژیک فراورده جدول زمانبندی درس

 شود. ذاری میلسه بارگه یک جر هفته: روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه
روش 

 تدریس

ار کمک ابز

 آموزشی

1 19/6/99 
 و بیولوژیک های فراورده تعاریف و کلیات با آشنایی

 ایمنی سیستم اصول بر مروری
 دکتر توالیی

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

 دکتر توالیی ها واکسن زایی ایمنی های مکانیسم و کلیات با آشنایی 26/6/99 2
آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

 دکتر توالیی ها و سرم ها واکسن ساخت اصول با آشنایی 2/7/99 3
آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

4 9/7/99 
 استفاده مورد توکسوئیدهای و ها واکسن انواع با آشنایی

 1 باکتریایی های بیماری در
 دکتر توالیی

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

5 16/7/99 
 استفاده مورد توکسوئیدهای و ها واکسن انواع با آشنایی

 2 باکتریایی های بیماری در
 دکتر توالیی

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

6 23/7/99 
 های بیماری در استفاده مورد های واکسن انواع با آشنایی

 1 ویروسی
 ییدکتر توال

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

7 31/7/99 
 های بیماری در استفاده مورد های واکسن انواع با آشنایی

 2 ویروسی
 دکتر توالیی

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

 دکتر توالیی 1ها ایمونوگلوبولین و ها سرم با آشنایی 7/8/99 8
آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

9 14/8/99 
آشنایی با و   2ها ها و ایمونوگلوبولین آشنایی با سرم

 های بیولوژیک تشخیصی فراورده
 دکتر توالیی

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

11 21/8/99 
 تولید اصول و منوکلونال بادیهای آنتی با  کلی آشنایی

 آنها
 دکتر راسخیان

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

11 28/8/99 
 های کاربرد و منوکلونال بادیهای آنتی با  کلی آشنایی

 آنها درمانی
 دکتر راسخیان

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

12 5/9/99 

 های پاسخ دهنده تغییر های فراورده با آشنایی

 دهنده نکروز فاکتورهای و اینترلوکینها:بیولوژیک

 توموری

 دکتر راسخیان

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

13 12/9/99 
 :بیولوژیک های پاسخ دهنده تغییر های فراورده با آشنایی

 اینترفرون
 دکتر راسخیان

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

 نویدسامانه آموزش  دکتر راسخیان های پاسخ دهدهن تغییر های فراورده با آشنایی 19/9/99 14
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 Colony و رشد فاکتورهای ها، هورمون:بیولوژیک

Stimulating Factors 
 مجازی

15 26/9/99 
 کواگوالنتها، آنتی انعقادی، فاکتورهای با آشنایی

thrombolytic Agents اریتروپویتین و 
 دکتر راسخیان

آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

 دکتر راسخیان درمانی آنزیمهای و Antisense Products با آشنایی 3/11/99 16
آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 

 دکتر راسخیان Fusion Products با آشنایی 11/11/99 17
آموزش 

 مجازی

 نویدسامانه 
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