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 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری
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 )دقیقه(
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1 
آشنایی با واکنش های ازدیااد  

 حساسیت 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 مفهوم ازدیاد حساسیت و علت بروز آن را بیان نماید -
طبقااب بناادی واکاانش هااای ازدیاااد حساساایت و مبنااای ایاا         -

 طبقب بندی را بیان کند
)فاوری  را   1ی ازدیاد حساسیت تیا   مکانیسم بروز واکنش ها -

 توضیح دهد
 علت بروز آلرژی و راه های کنترل آلرژی را بیان نماید -
 روش های اصلی تشخیص آزمایشگاهی آلرژی را نام ببرد -
 و نحوه انجام آن توضیح دهد Prick testدر مورد  -
در مورد ایمونوتراپی بب منظور از بی  بردن آلرژی و مبناای ایا     -

 توضیح دهد روش
)واکانش   2مکانیسم بروز واکنش های ازدیااد حساسایت تیا      -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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شرکت در پرسش 
و پاسخ انتهای 
کالس و کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسب
 آینده

 یآزمون ورود

                                                 

 علمی، آزمایشی  گردش –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


ط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسل نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 های سایتوتوکسیک با واسطب آنتی بادی  را توضیح دهد        
)کماللک    3مکانیسم بروز واکنش های ازدیاد حساسیت تیا    -

 های ایمنی  را توضیح دهد
)ازدیااد   4مکانیسم بروز واکنش هاای ازدیااد حساسایت تیا       -

 اخیری  را توضیح دهدحساسیت ت
 ، کاربرد و نحوه انجام آن توضیح دهدPatch testدر مورد  -
، کااربرد و  نحاوه   (Mantoux test)مبنای تسات توبرکاولی     -

 انجام ای  تست توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدری ، با انگیزه بب درس توجب کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشتب باشد   -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

2 
آشاانایی بااا بیماااری هاااای    

 خودایمنی

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
علل ایمونولوژیک و محیطای باروز بیمااری هاای خاودایمنی را       -

 بیان کند
تنظیمای در باروز خاودایمنی را     Tنقش اختالالت سلول هاای   -

 توضیح دهد
نقش اختالالت عملکردی تیموس در باروز خاودایمنی را شارح     -

 دهد
باط فاکتور هاای ژنتیکای )پلای مرفیسام هاای ژنتیکای در       ارت -

و ساایر مولکاول هاا  و باروز خاودایمنی را       HLAمولکول هاای  
 توضیح دهد

مکانیسم بروز بیماری هاای خاودایمنی سیساتمیک را توضایح      -
 دهد
مکانیسم بروز بیماری های خودایمنی محدود بب ارگاان را شارح    -

 دهد
 یماار یب ما ، یخاود ا  کیا تیمواله یماریبروز ب سمیعلت و مکان -

مقاااوم بااب  ابااتیحاااد، د یساامینااوزادان، تااب رومات کیااتیهموال
 یاسااتنیسااندروم گودپاساامر، م  ،یولگااار گااوسیپمف  ،یانسااول
، آرتریات روماتوئیاد و لوپاوس اریتمااتوز     وزیا گر یماریب ، یگراو

 کند انیرا ب سیستمیک

 ب( حیطه عاطفی:
 توجب کنددر هنگام تدری ، با انگیزه بب درس  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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شرکت در پرسش 
تهای و پاسخ ان

کالس و کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسب
 آینده

 تکوینی
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 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشتب باشد   -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

 آشنایی با ایمونولوژی سرطان 3

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 نحوه شکل گیری تومور را توضیح دهد -
انواع مختلف سرطان ها )کارسینوم، سارکوم، لنفوم و لوسمی  را  -

 از نظر منشا تعریف نماید
 شرح دهد نظریب مراقبت ایمنی را -
و آنتی ژن های هماراه   (TSA)آنتی ژن های اختصاصی تومور  -

 را تعریف کند (TAA)تومور 
نقش ژن های سرکوبگر تومور در بروز تومور ها را با ذکار مااال    -

 بیان کند
 نقش انکوژن ها در بروز تومور ها را با ذکر ماال بیان کند -
ر هاا را باا ذکار    نقش فرایند های تنظیم بیان ژن در باروز توماو   -

 ماال بیان کند
نقش آنتی ژن های انکوفتال در بروز تومور هاا را باا ذکار مااال      -

 بیان کند
در پیشگیری از بروز تومور ها  DNAتاثیر مکانیسم های ترمیم  -

 را با ذکر ماال توضیح دهد
نقش برخی عفونت های ویروسی را در باروز توماور هاا باا ذکار       -

 ماال بیان نماید
 خ های ایمنی ذاتی بر ضد تومور ها را توضیح دهدپاس -
پاسخ هاای ایمنای اختصاصای )واساطب هاای ایمنای سالولی و         -

 همورال  بر ضد تومور ها را شرح دهد
مکانیسم های فرار سلول های توماوری از پاساخ هاای سیساتم      -

 ایمنی را بیان کرده و توضیح دهد
 و توضیح دهدروش های ایمونوتراپی تومور ها را نام برده  -
در مورد اهمیت و کاربرد تومور مارکرها در غربالگری، تشاخیص   -

 زودهنگام و ارزیابی درمان تومور ها توضیح دهد
،      AFP ،CEA ،CA15-3کااااربرد توماااور ماااارکر هاااای     -

CA19-9 ،CA-125 وPSA   در تشخیص زود هنگام و ارزیاابی
 درمان را بیان نماید

 ب( حیطه عاطفی:
 تدری ، با انگیزه بب درس توجب کند در هنگام -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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شرکت در پرسش 
و پاسخ انتهای 
کالس و کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسب
 آینده

 تکوینی
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 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشتب باشد   -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

4 
آشنایی با پاسخ های ایمنی بر 

 ضد عوامل عفونی

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی
خصوصاایات باااکتری هااای باارون ساالولی و مکانیساام هااای          -

 بیماری زایی آن ها را توضیح دهد
یمناای ذاتاای باار ضااد باااکتری هااای            مکانیساام هااای پاسااخ ا  -

 برون سلولی را بیان نماید
مکانیسم های پاسخ ایمنای اختصاصای بار ضاد بااکتری هاای               -

 برون سلولی را بیان نماید
مکانیسم های گریز باکتری هاای بارون سالولی از پاساخ هاای       -

 ایمنی را بیان نماید
م هااای      خصوصاایات باااکتری هااای درون ساالولی و مکانیساا    -

 بیماری زایی آن ها را توضیح دهد
مکانیساام هااای پاسااخ ایمناای ذاتاای باار ضااد باااکتری هااای              -

 درون سلولی را بیان نماید
مکانیسم های پاسخ ایمنای اختصاصای بار ضاد بااکتری هاای               -

 درون سلولی را بیان نماید
ی مکانیسم های گریز بااکتری هاای درون سالولی از پاساخ هاا      -

 ایمنی را بیان نماید
 مکانیسم های پاسخ ایمنی ذاتی بر ضد قارچ ها را بیان نماید -
مکانیسم های پاسخ ایمنی اختصاصی بر ضاد قاارچ هاا را بیاان      -

 نماید
 مکانیسم های گریز قارچ ها از پاسخ های ایمنی را بیان نماید -
 یدمکانیسم های پاسخ ایمنی ذاتی بر ضد ویروس ها را بیان نما -
مکانیسم های پاسخ ایمنی اختصاصی بر ضد ویروس ها را بیاان   -

 نماید
 مکانیسم های گریز ویروس ها از پاسخ های ایمنی را بیان نماید -
 
 مکانیسم های پاسخ ایمنی ذاتی بر ضد انگل ها را بیان نماید -
مکانیسم های پاسخ ایمنی اختصاصی بر ضاد انگال هاا را بیاان      -

 نماید
 ای گریز انگل ها از پاسخ های ایمنی را بیان نمایدمکانیسم ه -

 ب( حیطه عاطفی:

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

ت برد، ماژیک، وای
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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شرکت در پرسش 
و پاسخ انتهای 
کالس و کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسب
 آینده

 تکوینی
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 در هنگام تدری ، با انگیزه بب درس توجب کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشتب باشد   -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

5 
آشنایی با اصول ایمونیزاسیون 

 و واکس  ها

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
ای، نژادی و فاردی  را تعریاف   انواع ایمنی طبیعی )ایمنی گونب  -

 کند
انواع روش های کسب ایمنی فعال )طبیعی و مصنوعی  و ایمنی  -

 کندبیان با ذکر ماال غیر فعال )طبیعی و مصنوعی  را 
 کندواکس  را تعریف  -
 مبنای ایمونولوژیک طراحی واکس  را بیان نماید  -
پاسخ های ایمنی در مقابل واکسا  را بیاان   بروز عوامل موثر در  -

 کند
ویژگی های یک واکس  برای تحریک پاسخ های ایمنی مناساب   -

 نمایدرا بیان 
در مورد انواع واکس  ها )زنده، زنده ضعیف شاده، کشاتب شاده،     -

 دهدنوترکیب و اجزا و فراورده های میکروب  توضیح 
 ماال هایی از انواع واکس  ها را بیان کند -
 هر نوع واکس  را بیان نمایدمزایا و معایب  -
 اصول نگهداری و حمل واکس  ها را توضیح دهد -
در مورد عوارض جانبی )موضعی و سیساتمیک  واکسیناسایون    -

 توضیح دهد
 موارد منع واکسیناسیون را توضیح دهد -
 ببردروش های نوی  تولید واکس  را نام  -
 شرح دهدرا  وی ش های نواکس  بب رو مبنای طراحی  -
 تجویز واکس  های رایج توضیح دهد در مورد برنامب زمانی -

 ب( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدری ، با انگیزه بب درس توجب کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشتب باشد   -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
و پاسخ، پرسش 

 بحث گروهی

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 

120 

شرکت در پرسش 
و پاسخ انتهای 
کالس و کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسب
 آینده

 تکوینی

 آشنایی با نقایص ایمنی 6

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی
 کندنقص ایمنی را تعریف ک -
 دهد شرحرا  نقص ایمنیبروز و  پیامد های  علل - 

-شناختی
 اطفیع

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 

120 

شرکت در پرسش 
و پاسخ انتهای 
کالس و کسب 
آمادگی برای 

 تکوینی
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ویژگی ها و نحوه بروز  نقایص ایمنی اولیاب )ماادرزادی  را بیاان     -
 نماید
ویژگی ها و علل بروز  نقایص ایمنای ثانویاب )اکتساابی  را بیاان      -

 نماید
و عالئام   (CGD)مکانیسم باروز بیمااری گرانولومااتوز مازم       -

 بالینی آن را توضیح دهد
، مکانیسام باروز و   (LAD)نواع نقایص چسبندگی لکوسیت ها ا -

 عالئم بالینی هر کدام را توضیح دهد
علت بروز سندروم چدیاک هیگاشی و عالئم باالینی آن را بیاان    -

 کند
و پیامد هاای آن   (CVIDs)علت بروز نقص ایمنی شایع متغیر  -

 نمایدرا بیان 

    ت بااروز و، علاا(SCIDs)شاادید  مرکااب انااواع نقااایص ایمناای -
 پیامد های آن را بیان کند

درباره علت بروز سندروم دی جرج و پیامد هاای ایا  ساندروم      -
 توضیح دهد

 دهد شرحدرباره سندروم لنفوسیت برهنب و پیامد های آن  -
درباره علت بروز سندروم ویساکوت آلادریو و پیاماد هاای ایا        -

 سندروم توضیح دهد
و  تااثیرات آن بار    Xنمی وابستب بب درباره علت بروز آگاماگلوبی -

 پاسخ های ایمنی توضیح دهد
را و پیامد های ایا  ساندروم    Hyper IgMعلت بروز سندروم  -

 دهد شرح
درباره علت بروز آتاکسی تالنژکتازی و پیامد های ایا  ساندروم    -

 توضیح دهد
 نمایدانواع نقص در ایزوتای  های آنتی بادی را بیان  -
 ی برای نقایص ایمنی را بیان کندروش های درمان -
 توضیح دهد HIVدرباره نقص ایمنی ثانویب متعاقب آلودگی با  -

 ب( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدری ، با انگیزه بب درس توجب کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشتب باشد   -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

Power Point Quiz  جلسب
 آینده

7 
آشنایی با پاسخ های ایمنی در 

 بافت ها
 دانشجو بتواند

 ختیالف( حیطه شنا

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
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شرکت در پرسش 
و پاسخ انتهای 

 تکوینی
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نوع پاسخ هاای ایمنای در بافات     ماهیت و عوامل موثر بردرباره  -
 اهمیت ای  موضوع توضیح دهد وهای مختلف 

بیاان   CNSدر پاسخ های ایمنای در   را مغزی-نقش سد خونی  -
 نماید
در سلول هاای   MHCنقش الگوی بیان مولکول های اهمیت و  -

CNS را بیان کند در ای  ناحیب یمنو تاثیر آن بر پاسخ های ای 
و تااثیر آن   CNSسیگنال های ایمونولوژیک سلول های  الگوی -

 بر پاسخ های ایمنی در ای  ناحیب را بیان نماید
نحوه عملکرد سیستم ایمنی در تمایز آنتی ژن های بای ضارر از    -

 پاتوژن ها در روده را توضیح دهد
مکانیسم های سرکوبگر پاسخ های ایمنای در چشام را توضایح     -
 دده
واسطب های سیستم ایمنای در پوسات و ویاایف آن هاا     درباره  -

 دهد توضیح
آن هاا   فیویاا و  ریاب در  یمنا یا ساتم یس یواساطب هاا  درباره  -

 توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدری ، با انگیزه بب درس توجب کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشتب باشد   -
 لب را در طول کالس پیگیری نمایدبا انگیزه و اشتیاق، مطا -

کتاب، مقاالت  بحث گروهی
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 

کالس و کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسب
 آینده

8 
آشنایی باا گاروه هاای خاونی     

 )ایمونوهماتولوژی  

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 را نام ببرد ABOآلل های سیستم گروه خونی  -
 را بیان نماید ABOجایگاه ژنی آلل های سیستم گروه خونی  -
 را توضیح دهد ABOنحوه توراث آلل های گروه خونی  -
را شارح   ABOساختار شیمیایی آنتای ژن هاای گاروه خاونی      -

 دهد
 را نام ببرد ABOبادی های طبیعی گروه خونی  آنتی -
 یگاروه خاون   یعا یطب یها یباد یآنتدرباره زمان و نحوه تولید  -

ABO توضیح دهد 
و نحاوه   ABOدرباره آنتی بادی هاای مصاونیتی گاروه خاونی      -

 تولید آن ها توضیح دهد
برای تعیی   نمونب خون یها یژگیو روش صحیح نمونب گیری و -

 وش های مستقیم و غیر مستقیم را توضیح دهدگروه خونی بب ر

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

برد، ماژیک، وایت 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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تعیای  گاروه خاونی     (Cell type)انواع روش هاای مساتقیم    -
ABO را نام ببرد 

بب روش غیر مساتقیم   ABOاصول و نحوه تعیی  گروه خونی  - 
(Back type) را شرح دهد 

 و اهمیت آنتای ژن  Rhدرباره مهمتری  آنتی ژن های سیستم  -

D  یح دهد  در ای  سیستم توض 
 را شرح دهد Rhنحوه توارث آلل های گروه خونی  -
توضایح   Rhدرباره ساختار شیمیایی آنتی ژن های گروه خاونی   -

 دهد
را بیان  Rhعلل تولید آنتی بادی ضد آنتی ژن های گروه خونی  -

 نماید  
 را بیان کند Rhکالس آنتی بادی های سیستم گروه خونی  -
باب آنتای    Rhتی بادی های سیستم شرایط بهینب برای اتصال آن -

 را شرح دهد Rhژن های 
بااب روش اسااالیدی را  Rhاصااول و نحااوه تعیاای  گااروه خااونی  -

 توضیح دهد
بب روش لولب ای را توضایح   Rhاصول و نحوه تعیی  گروه خونی  -

 دهد
درباره ساختار شیمیایی، نوع آنتی ژن ها و آنتی بادی های گروه  -

، Lewis ،MN ،P ،Kell ،Lutheranهاااای خاااونی فرعااای ) 
Kidd  وDuffyتوضیح دهد   

 ب( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدری ، با انگیزه بب درس توجب کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشتب باشد   -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

9 
جمااع بناادی مطالااب و رفااع  

 اشکال

 دانشجو بتواند
 اهمیت و هدف ارائب ای  واحد درسی را بیان نماید -
 ه در طول ترم را شرح دهدمباحث ارائب شد -
 با اشتیاق و انگیزه در امتحان پایان ترم شرکت نماید -

-شناختی
 عاطفی

پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

- 120 
شرکت در پرسش 

 و پاسخ 
 آزمون پایانی
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