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تاریخ 

 جلسِ

اّذاف هیاًی  )رئَض 

 هطالة(

اّذاف ٍیصُ )تر اساض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی: ضٌاختی، 

 عاطفی، رٍاى حرکتی(
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 حیطِ

 ش یاددّیرٍ

 یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل 

 آهَزضی
 ارزضیاتیًحَُ تکالیف داًطجَ زهاى جلسِ

1  

هقذهات ایوٌی ضٌاسی ٍ 

هقذهِ ای ایوًََلَشی پایِ 

تر التْاب )ایوٌی راتی ٍ 

 اکتساتی(

 داًطجَ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی:

 .ن ایوٌی ٍ اًَاع آى اضٌا گرددتتا هفاّین هرتثط تا سیس.1

 .یستن ایوٌی در تذى را درک ًوایذاّویت ٍجَد س.2

 تا ٍاشُ التْاب ٍ رًٍذ ایجاد آى در تذى آضٌا گردد..3

 حیطِ عاطفی:

 تِ درض گَش کٌذ.داًطجَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ .1

 .تاضذ در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

 گروهی

کتاب ، مقاله 
، وایت ماشیک 

بورد، نرم افسار 
پاور پوینت، ویذئو 

 پروشکتور

 دقیقه 021

 برای پاسخآمذگی 
به سواالت  و 

کوییس در جلسه 
 ینذهآ

 های آغازین آزمون
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2  
آًتی شى ٍ اًتی آضٌایی تا 

 تادی

 داًطجَ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی

 آضٌا ضَد. ٍاشّای آًتی شًیسیتِ، ایوًََشًسیتِ ٍ تَلرشًسیتِتا .1

 آضٌا ضَد. ًتی ش ى ّاآ هختلف تا اًَاع.2

ٍ کارایی آى در  تا ساختار آًتی تادی ٍ اجساُ تطکیل دٌّذُ.3

 .تذى آضٌا گردد

 حیطِ عاطفی:

 داًطجَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ تِ درض گَش کٌذ..1

 .در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ تاضذ.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

 گروهی

اله کتاب ، مق
ماشیک ، وایت 
بورد، نرم افسار 

پاور پوینت، ویذئو 
 پروشکتور

 دقیقه 021

آمذگی برای پاسخ 
به سواالت  و 

کوییس در جلسه 
 آینذه

 تکوینی

3  
 کوپلواىآضٌایی تا 

 ٍ فاگَسیتَز

 داًطجَ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی

 صَرت گیرد. آضٌایی تا ٍاشُ کوپلواى.1

 .گردد ضٌاآ اجسائ کوپلواى ٍ هسیرّای فعال سازی آىتا  .2

ٍ هرحلِ تِ هرحلِ اًجام ایي  آضٌا ضَد  تا هفَْم فاگَسیتَز. 3

 .تصَرت ضفاف درک گردد پرٍسِ

 حیطِ عاطفی:

 داًطجَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ تِ درض گَش کٌذ..1

 .در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ تاضذ.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

 گروهی

مقاله  کتاب ،
ماشیک ، وایت 
بورد، نرم افسار 

پاور پوینت، ویذئو 
 پروشکتور

 دقیقه 021

آمذگی برای پاسخ 
به سواالت  و 

کوییس در جلسه 
 آینذه

 تکوینی

4  MHC 

 داًطجَ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی

 آضٌا ضَد.ٍ اًَاع آى  MHCتا ٍاشُ ی  .1

ى کرد ّر کذام از آٍ ًحَُ عول MHC I   ٍMHC IIساختار .2

 .را تطٌاسذ  ّا

 حیطِ عاطفی:

 داًطجَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ تِ درض گَش کٌذ..1

 .در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ تاضذ.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

 گروهی

کتاب ، مقاله 
ماشیک ، وایت 
بورد، نرم افسار 

پاور پوینت، ویذئو 
 پروشکتور

 دقیقه 021

ی پاسخ آمذگی برا
به سواالت  و 

کوییس در جلسه 
 آینذه

 تکوینی

5  
پاسخ ّای ایوٌی سلَلی ٍ 

 َّهَرال

 داًطجَ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی

 آضٌا ضَد. در آى تا ایوٌی َّهَرال ٍ اجسا درگیر .1

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

کتاب ، مقاله 
ماشیک ، وایت 
بورد، نرم افسار 

 دقیقه 021
آمذگی برای پاسخ 

به سواالت  و 
در جلسه کوییس 

 تکوینی
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ٍ رًٍذ ایجاد پاسخ ّاای   در آىاجسا درگیر  . تا ایوٌی سلَلی،2

 ایوٌی سلَلی  آضٌا ضَد.

 حیطِ عاطفی:

 جَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ تِ درض گَش کٌذ.داًط.1

 .در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ تاضذ.2

پاور پوینت، ویذئو  گروهی
 پروشکتور

 آینذه

6  

ٍاکٌص ّای ازدیذاد 

 حساسیت

 تیواری ّای خَد ایوٌی

 داًطجَ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی

 تا اصالح ازدیاد حساسیت آضٌا هی ضَد. .1

تا اًَاع  ٍاکٌص ّای ازدیذادحساسیت ٍ تیواری ّای هرتثط تا .2

 ضَد. از آى ّا آضٌا  ّرکذام

اًَاع تیواری ّای خَد  تاتعریف هی ضَد ٍ  خَد ایوٌیٍاشُ  .3

 ضَد. آضٌا  ایوٌی

 حیطِ عاطفی:

 داًطجَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ تِ درض گَش کٌذ..1

 .در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ تاضذ.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

 گروهی

کتاب ، مقاله 
ماشیک ، وایت 
بورد، نرم افسار 

پاور پوینت، ویذئو 
 روشکتورپ

 دقیقه 021

آمذگی برای پاسخ 
به سواالت  و 

کوییس در جلسه 
 آینذه

 تکوینی

7  

ایوًََلَشی پیًَذ ٍ رد 

 پیًَذ

 

 داًطجَ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی

 آضٌا هی ضَد. تا هفَْم ایوًََلَشی پیًَذ .1

ٍ چگًَگی اًجام ّر کذام از آى ّا  رد پیًَذ هختلف  تا اًَاع.2

 آضٌا هی گردد.

 فی:حیطِ عاط

 داًطجَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ تِ درض گَش کٌذ..1

 .در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ تاضذ.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

 گروهی

کتاب ، مقاله 
ماشیک ، وایت 
بورد، نرم افسار 

پاور پوینت، ویذئو 
 پروشکتور

 دقیقه 021

آمذگی برای پاسخ 
به سواالت  و 

کوییس در جلسه 
 آینذه

 تکوینی

8  
 ًقایص ایوٌی اٍلیِ ٍ ایذز

 

 داًطجَ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی

 ضَد. آضٌا  تا ًقایص ایوٌی اٍلیِ.1

  گردد. آضٌا  تِ عٌَاى ٍیرٍض ًقص ایوٌی   HIVٍیرٍض تا  .2

 طٌاسذ.ذ ایوٌَلَشیکی تیواری ایذز را تٍ رًٍ

 حیطِ عاطفی:

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

 گروهی

کتاب ، مقاله 
ماشیک ، وایت 
بورد، نرم افسار 

پاور پوینت، ویذئو 
 پروشکتور

 دقیقه 021

آمذگی برای پاسخ 
به سواالت  و 

کوییس در جلسه 
 آینذه

 تکوینی
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 تِ درض گَش کٌذ.داًطجَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ .1

 .در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ تاضذ.2

 وع تٌذی ًْایی هطالةج  9

 داًطجَ تتَاًذ

 االت ٍ آهادگی ترای آزهَى پایاًیتِ سَ پاسخگَیی.1

 داًطجَ تا اضتیاق ٍ اًگیسُ تِ درض گَش کٌذ..2

 در هثاحث هطرح ضذُ در کالض هطارکت داضتِ تاضذ.3

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث بصورت 

 گروهی

قاله کتاب ، م
ماشیک ، وایت 
بورد، نرم افسار 

پاور پوینت، ویذئو 
 پروشکتور

 آزمون پایانی پرسش و پاسخ دقیقه 021
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