
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 شناسیروان گروه آموزشی:

    سالمتشناسی روان تحصیلی: رشته دکتری تخصصیتحصیلی:  مقطع سایکونوروایمونولوژیعنوان درس: 

 دکتر فاطمه دهقانی آرانی، دکتر احمدرضا نیاورانیاستاد مربوطه:        0عملی:          2نظری:               2: تعداد واحد

 شناسی سالمتروان تعامل آن با سیستم روانی و جایگاه آنها در نوروایمونولوژی و آشنایی دانشجویان با مبانی هدف کلی درس:

 :درس رفتاری() اهداف ویژه

شناسی نشانهباال رفتن قدرت تشخیصی دانشجویان در حوزه 

 نوروایمونولوژیک

اختی شنهای روانتعامل عوامل نوروایمونولوژیک و پدیدهدر حوزه  دانشارتقاء 

 های مزمن پزشکیبا تمرکز بر بیماری شناسی روانیآسیببویژه 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 شیوه تدریس رئوس مطالب مبحثتاریخجلسه

121/11/98کلیّات طرح درسبرنامه و آشنایی با

دکتر فاطمه دهقانی 

 آرانی

سخنرانی + ارائه کالسی 

 + کار عملی

228/11/98 1-4فصول(امین نائبی، حسین شکاریهای ایمنی و اجزای سیستم ایمنی )پاسخ 

328/11/98 (زادهاله صولت، بهار رفیعروحهای اجرایی ایمنی )مکانیسم 5-8فصول

412/12/98 9-12فصول (میرسبحان سادات، فریبا جعفریای و هومورال )منطقهایمنی

512/12/98 13-16فصول(لوها، پیوند، تومورها و سایر اختالالت )سحر احسانی، عقیل حسینایمونولوژی بیماری

6 19/12/98مبانیAn Introduction to Immunology 

دکتر احمدرضا 

 نیاورانی

سخنرانی + حضور در 

پژوهشکده غدد 

 بیمارستان شریعتی تهران

726/12/98مداخالتIntervention of the immune system

8 18/1/99 شبکهIN The Immune–Neuroendocrine Network in Health and Disease

925/1/99نوروپپتیدها
Neuropeptide and Adrenergic Regulation of the Immune 

System

101/1/99مغزImmune-to-Brain Communication in Pain 

118/2/99استرسStress and Neuroendocrine–Immune Interaction

1215/2/99سالمندیAging and the Immune System

1322/2/99
عوامل 

خطرساز

Peripheral Pro-inflammatory Cytokines and Cognitive Aging; 

The Role of Metabolic Risk

1429/2/99هابیماریInflammatory Roads to Neurodegeneration; A Focus on 

Parkinson’s and Alzheimer’s Disease 

155/3/99تعطیل 

16 12/3/99افسردگی Depression, Inflammation and Tryptophan Metabolism دکتر نیاورانی 
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 (.نمره 20هریک ) عنوان طرح پژوهشیدکتر دهقانی +  های کالسینیاورانی + ارائههای دکتر میانگین نمرات اکتسابی از مباحث کالس ارزشیابی:

 موفق باشید  

 فرم طرح درس


