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 و مفاایمم اایا    شنایی با علمآ

، تاریخچاااا  و ایمونولااااو  
 اصطالحات مربوط 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 سمستم ایمنی و ایممت آن را توضمح دید -
 کندبمان  دیدگاه یا  اولم  درباره سمستم ایمنی را -
تعاریف ساده از وا گان و اصطالحات ایمونولو   مثل آنتای  ن،   -

تی باد ، سایتوکاین، ااسونمن، انادا  لنفااو ، کلاون،    ایمونو ن، آن
 انتخاب کلون، خاطره ایمونولو یک و واکسن ارائ  نماید

 بمان کندتعاریف کلی از سمستم ایمنی ذاتی و اختصاصی  -

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
   در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد -
 نمایدبا انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر   -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 

مقاالت کتاب، 
نر  افزار ، مرتبط

Power Point 
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ارسش شرکت در 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده 

 ودینورآزمون 

                                                 

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


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیتدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا ای یا تکوینی )در فرایندتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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آشنایی با سمستم ایمنی ذاتای  
)ساااد یاااا    و اجااازا  آن

سمساتم  آناتوممکال، سلول یا، 
 و ...(کمپلمان 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
ستم ایمنی ذاتی در ااسخ ب  عوامل ااتو ن را منقش و ایممت س -

 بمان نماید
 نا  ببردرا  ذاتی اجزا  اصلی سمستم ایمنی -
 توممکال در ایمنی ذاتی را بمان نمایدنقش سد یا  آنا -
ایمنی ذاتی در اوسات، دساتگاه    محافظتی مکانمسم یا درباره  -

تناسالی و نحاوه   -گوارش، دستگاه تنفس، چشام و دساتگاه ادرا   
 عملکرد آن یا توضمح دید

مهار کننده ااتو ن یاا در ایمنای    و خونی فاکتور یا  شمممایی -
 ببردذاتی را نا  

مهاار   یو خاون  ییامممشا   فااکتور یاا  عملکرد وه و ظمف  و نح -
 را توضمح دید یذات یمنیکننده ااتو ن یا در ا

 ببرد سلول یا  سمستم ایمنی ذاتی را نا  -
در را  سلول یاا  سمساتم ایمنای ذاتای    نحوه تکامل و وظایف  - 

 توضمح دیدمواجه  با عوامل عفونی 
ناساگر یاا   ش مکانمسم یا  شناسایی عوامل ممکروبی ودرباره  -

 توضمح دیدسمستم ایمنی ذاتی و عملکرد یر کدا  
 دید شرحایممت سمستم کمپلمان در ااسخ یا  ایمنی را  -
تمو و ادربااره مساامر یااا  سمساتم کمپلمااان )کالساامک، آلترناا   -

و ترتمب فعال شدن اجزا  ایان   یا لکتمن(، عوامل فعال کننده آن
 مسمر یا توضمح دید

ل و سطح سلولی سمستم کمپلمان را ناا   مهار کننده یا  محلو -
 ببرد
را  و ظمف  و نحوه عملکرد مهار کننده یاا  سمساتم کمپلماان    - 

 توضمح دید
 ببرداجزاء ااسونمن گر و آنافمالتوکسمن سمستم کمپلمان را نا   -
در کمپلمان  ستممس نمالتوکسمگر و آناف نماجزاء ااسونایممت   -

 ااسخ یا  ایمنی را بمان کند
عواقب یر کادا  توضامح   و نقایص سمستم کمپلمان رباره انواع د -

 دید
مکانمسم یا  فرار ممکروب یا از سمساتم کمپلماان را باا ذکار      -

 مثال توضمح دید

 ب( حیطه عاطفی:

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی
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 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 مایدنطالب را در طول کالس امگمر  با انگمزه و اشتماق، م -

3 
، ن یاا آشنایی با اناواع آنتای    

آنتی  ن یاا  گاروه خاونی و    
 ناسازگار  یا  گروه خونی

 دانشجو بتواند

 :الف( حیطه شناختی
 آلااار ن، تاااولر ن،             ،ایموناااو ن ،تعااااریف علمااای از آنتااای  ن -

 ارائ  دید آنتی  نسمت  و ایمونو نسمت 
 کند آنتی  ن یا وابست  و غمر وابست  ب  تمموس را تعریف -
 بمان کندرا و خصوصات آن یار یا و  اای توپ یا  انواع آنتی  ن -
 نماید بمانشرایط الز  برا  ایمونو نسمت  یک مولکول را  -
 آن توضمح دید تدر مورد یااتن و خصوصما -
 کندادجوان را تعریف  -
 انواع ادجوان یا و مکانمسم یا  عمل آن یا را بمان نماید -
و  ABOا  خاونی  در مورد ویژگی یا  آنتی  ن یا  گروه یا  -

Rh و نحوه توارث آن یا توضمح دید 
و علل بروز ناساازگار  یاا  ایمونولو یاک انتقاال خاون      درباره  -

 دید توضمحمکانمسم بروز یر کدا  

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 اق، مطالب را در طول کالس امگمر  نمایدبا انگمزه و اشتم -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی

4 
بافات یاا    آشنایی با اعضاا و  

 لنفاو 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 ایممت اعضا  لنفاو  در ااسخ یا  ایمنی را بمان نماید -
 ببرداعضا  لنفاو  اولم  و ثانوی  را نا   -
 را توضمح دید اعضا  لنفاو  اساس تقسمم بند  -
سمستم ایمنی در مغز اساتخوان    تکامل سلول یا تولمد و نحوه -

 د  خونساز را بمان نمایداز سلول بنما
 Tدر مورد ساختار تمموس و نقش آن در تکامل لنفوسمت یا   -

 توضمح دید
در مورد سمستم لنفااو ، سااختار گاره یاا  لنفااو  و محال        -

استقرار لنفوسمت یاا و ساایر سالول یاا  ایمنای در گاره یاا         
 لنفاو  توضمح دید

توضامح  یمنی از نظر محل استقرار سلول یا  اساختار طحال را  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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شرکت در ارسش 
انتها   و ااسخ

کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی
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 دید
 دید شرح را نقش طحال در ااسخ یا  ایمنی  -
 نقش لوزه یا در السخ یا  ایمنی را بمان نماید -
     در مورد بافت یا  لنفاو  وابسات  با  مخااس، سااختار و اناواع      -

 ن یا در ااسخ یا  ایمنی توضمح دیدآآن یا و نقش 

 ب( حیطه عاطفی:
 رس توج  کنددر ینگا  تدریس، با انگمزه ب  د -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

 آشنایی با مولکول آنتی باد  5

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
در مورد انواع اروتئمن یاا  سار  و االساما و تفااوت محتاوا        -

 سر  و االسما توضمح دید
درباره ساختار آنتی باد ، انواع زنجماره یاا  سانگمن و سابک      -

باد  و نحاوه نامگارار  کاالس یاا  مختلاف آنتای بااد          آنتی
 توضمح دید

و اااراتوپ )ایادئوتای ( را تعریاف     Fab ،FC ،CDRوا ه یا   -
 نماید
مکانمسم یا  ایجاد تنوع در مولکول یاا  آنتای بااد  را بماان      -

 کند
در مورد خصوصمات سااختار ، نقاش و عملکارد کاالس یاا        -

توضامح   (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD)مختلاف آنتای بااد     
 دید
 آنتی باد  منوکلونال و الی کلونال را تعریف کند -
 مفهو  آنتی سر  و تمتر آنتی باد  را بمان نماید -

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 ر طول کالس امگمر  نمایدبا انگمزه و اشتماق، مطالب را د -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی

6 
        آشااااانایی باااااا تکامااااال  

 Tو  Bیا  لنفوسمت 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
و فرایناد یاا  مارتبط باا ایان ادیاده را       خونساز  )یماتواوئز(  -

 توضمح دید
و نحوه شناسایی آنتی  ن باا   Bساختار گمرنده لنفوسمت درباره  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 

گی برا  آماد

 تکوینی
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 توضمح دیداین گمرنده 
و نحوه شناسایی آنتی  ن باا   Tساختار گمرنده لنفوسمت درباره  -

 توضمح دیدده این گمرن
 مکانمسم یا  ایجاد تنوع در گمرنده لنفوسمت یا را بمان کند -
مفایمم کلون و فرضم  انتخااب کلاون در ااساخ یاا  سمساتم       -

 ایمنی را توضمح دید
 ببرددر مغز استخوان را نا   Bمراحل تکامل لنفوسمت یا   -
توضامح   Bاز تکامال لنفوسامت یاا      در مورد وقایع یر مرحل  -

 دید
، نقش و محال اساتقرار   Bزیر گروه یا  مختلف لنفوسمت یا  -

 یر زیر گروه را بمان نماید  
 ffvnدر تمموس را نا   Tمراحل تکامل لنفوسمت یا   -

توضامح   Tاز تکامال لنفوسامت یاا     در مورد وقایع یر مرحل   -
 دید

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد  در مباحث  -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

Quiz   جلس
 آینده

7 
فعاال  آشنایی با فرایناد یاا    
 Tو  Bشدن لنفوسامت یاا    
 )ایمنی یمورال و سلولی(

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
و ناوع آنتای  ن یااا     Bسااختار مولکاولی گمرناده لنفوسامت      -

 متصل شونده ب  آن را توضمح دید
خاااطره و  B بکاار، لنفوساامت یااا  Bنقااش لنفوساامت یااا   -

 االسماسل یا را در ااسخ یا  ایمنی یمورال بمان کند
 شرح دیدورال اولم  و ثانوی  را مخصوصمات ااسخ یا  ایمنی ی -
 B1ناحم  مار ینال زون و  Bفولمکوالر،  Bنقش لنفوسمت یا   -

 را در ااسخ یا  ایمنی یمورال توضمح دید
یا  وابسات    بر ضد آنتی  ن Bنحوه فعال شدن لنفوسمت یا   -

 را بمان نماید و غمر وابست  ب  تمموس ب  تمموس
ی یمورال را ندر کمک ب  ااسخ یا  ایم Tنقش لنفوسمت یا   -

 بمان نماید
نال یاا   و سمگ فرایند یا  بلوغ افمنمتی و ایزوتای  سویچمنگ -
را  از این فرایناد یاا   مربوس ب  یر کدا  و رویداد یا  نولو یکوایم
 دید شرح

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 

  افزار مرتبط، نر
Power Point 
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شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی
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و نااوع آنتاای  ن یااا   Tتار مولکااولی گمرنااده لنفوسامت  سااخ  -
 متصل شونده ب  آن را توضمح دید

بکر و خااطره را در ااساخ یاا  ایمنای      Tنقش لنفوسمت یا   -
 سلولی بمان کند

 خصوصمات ااسخ یا  ایمنی سلولی اولم  و ثانوی  را بمان کند -
 MHCنقش سلول یا  عرض  کننده آنتی  ن و مولکول یاا    -

 را در ااسخ یا  ایمنی سلولی شرح دید
را بمان  Tسمگنال یا  ضرور  برا  فعال شدن لنفوسمت یا   -

 کند
از جملا    Tدر مورد زیار گاروه یاا  مختلاف لنفوسامت یاا         -

Th1 ،Th2 ،Th17 ،TCD8+ ...بار   ، عملکرد و وظمف  آن یاا و
 و اروفایل سایتوکاینی یر کدا  توضمح دید ضد عوامل عفونی

 یطه عاطفی:ب( ح
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

8 
آشنایی با اصول ایمونمزاسمون 

 و واکسن یا

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
انواع ایمنی طبمعی )ایمنی گون  ا ، نژاد  و فارد ( را تعریاف    -

 کند
یمنی فعال )طبمعی و مصنوعی( و ایمنی انواع روش یا  کسب ا -

   کندبمان با ذکر مثال غمر فعال )طبمعی و مصنوعی( را 
 کندواکسن را تعریف  -
 مبنا  ایمونولو یک طراحی واکسن را بمان نماید -
ااسخ یا  ایمنی در مقابل واکسان را بماان   بروز عوامل موثر در  -

 کند
ایمنی مناساب   ویژگی یا  یک واکسن برا  تحریک ااسخ یا  -

 نمایدرا بمان 
در مورد انواع واکسن یا )زنده، زنده ضعمف شاده، کشات  شاده،     -

 دیدنوترکمب و اجزا و فراورده یا  ممکروب( توضمح 
 کندرا بمان  مزایا و معایب انواع واکسن یا -
 ذکر نماید از انواع واکسن یا مثال یایی از یر کدا  -
 ا توضمح دیداصول نگهدار  و حمل واکسن یا ر -
در مورد عوارض جانبی )موضعی و سمساتممک( واکسمناسامون    -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 

نر  افزار مرتبط، 
Power Point 
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آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 توضمح دید
 موارد منع واکسمناسمون را توضمح دید -
 ببردروش یا  نوین تولمد واکسن را نا   -
 شرح دیدرا  نوع از واکسن یا  نوینمبنا  طراحی یر  -
 تجویز واکسن یا  رایج توضمح دید در مورد برنام  زمانی -

 حیطه عاطفی: ب(
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

9 
آشنایی با کمپلکس ساازگار   

  HLA/ (MHC)بافتی اصلی 

 دانشجو بتواند 

 الف( حیطه شناختی:
، نحوه شناساایی و الگاو    MHCدر مورد مایمت مولکول یا   -

 توضمح دید توارث این مولکول یا
 را بمان نماید MHCایممت الی مرفمسم مولکول یا   -
 را نا  ببرد MHCکالس یا  مختلف مولکول یا   -
و  IIو  Iکاالس   MHC ن یا  کد کننده مولکول یا  درباره  -

 توضمح دیدجایگاه کروموزومی این  ن یا 
و  IIIکاالس   MHC ن یا  کد کنناده مولکاول یاا     درباره  -

 توضمح دیدوزومی این  ن یا جایگاه کروم
 را توضمح دید IIو  Iکالس  MHCساختار مولکول یا   -
را  IIو  Iکاالس   MHCسلول یا  بمان کننده مولکاول یاا     -

 نا  ببرد
          در IIو  Iکاااالس  MHCنقااش و عملکاارد مولکاااول یااا      -

 ااسخ یا  ایمنی را توضمح دید

 ب( حیطه عاطفی:
 گمزه ب  درس توج  کنددر ینگا  تدریس، با ان -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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سش شرکت در ار
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی

10 
آشنایی با واکنش یا  ازدیااد  

، بمماااار  یاااا  حساسااامت
  خودایمنی و تولرانس )تحمل(

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 مفهو  ازدیاد حساسمت و علت بروز آن را بمان نماید -
مت و مبناا  ایان طبقا     طبق  بند  واکنش یا  ازدیاد حساس -

 بند  را بمان کند
)فاور ( را   1مکانمسم بروز واکنش یا  ازدیاد حساسمت تما    -

-ختیشنا
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 توضمح دید
 علت بروز آلر   و راه یا  کنترل آلر   را بمان نماید -
 تشخمص آزمایشگایی آلر   را نا  ببرد اصلی روش یا  -
 و نحوه انجا  آن توضمح دید Prick testدر مورد  -
مورد ایمونوتراای ب  منظور از بمن بردن آلر   و مبناا  ایان    در -

 روش توضمح دید
)واکانش   2مکانمسم بروز واکنش یا  ازدیااد حساسامت تما      -

    یا  سایتوتوکسمک با واسط  آنتی باد ( را توضمح دید
  ماار مب مان، یخاود ا  کما تییموال  مارمبروز ب سممعلت و مکان -

مقاااو  باا   ابااتیحاااد، د یسااممتنااوزادان، تااب روما کمااتییموال
 یاسااتنمسااندرو  گودااسااچر، م س،یولگااار گااوسمامف ن،مانسااول
، آرتریات روماتوئماد و لوااوس اریتمااتوز     وزیا گر  مارمب، سیگراو
    کند انمرا ب ستممکمس
)کماپلکس   3مکانمسم بروز واکنش یا  ازدیاد حساسمت تما    -

 یا  ایمنی( را توضمح دید
یا  آرتریات روماتوئماد و لوااوس      مارمبروز ب سممعلت و مکان -

 کند انمرا ب اریتماتوز سمستممک
زدیااد  ا) 4مکانمسم بروز واکنش یاا  ازدیااد حساسامت تما       -

 حساسمت تاخمر ( را توضمح دید
 یار کادا   کااربرد  تسات توبرکاولمن و    و Patch testدر مورد  -

 توضمح دید
 کندتحمل )تولرانس( ایمونولو یک را تعریف  -
 را بمان نماید تحمل ممت ایمونولو یکای -
توضامح   را Tو  Bتحمل در لنفوسمت یاا    بروز مکانمسم یا  -

 دید

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

 آینده

11 
آشنایی باا ایمونولاو   اموناد    

 اعضا

 دانشجو بتواند

 ناختی:الف( حیطه ش
 انواع اموند )اتولوگ، سمنژنمک، آلو ن و زنو ن( را تعریف نماید -
مکانمسم یا  ایمنولو یک درگمر در رد اموند فوق حااد را بماان    -

 کند

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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آمادگی برا  

Quiz   جلس

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 مکانمسم یا  ایمنولو یک درگمر در رد اموند حاد را بمان کند -
 را بمان کند مزمنمکانمسم یا  ایمنولو یک درگمر در رد اموند  -
نمساام عماال دارو یااا  امشااگمر  کننااده از رد امونااد      مکا -

)سمکلوسپورین، تاکرولمموس، رااامایسمن، کورتمکواستروئمد یاا و  
OKT3 شرح دید( را 

 آزمون یا  سازگار  بافتی برا  اموند بمان کند -
 کاربرد اموند سلول یا  بنماد  خونساز را بمان نماید -
ول یاا  بنمااد    معمار یا  انتخااب ایادا کنناده مناساب سال      -

 خونساز را بمان نماید
را توضامح   (GVHD)مکانمسم بروز بمما  اموند علم  ممزباان   -

 دید
 را بمان نماید GVHDامشگمر  و درمان نحوه  -

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 تماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نمایدبا انگمزه و اش -

 آینده

12 
   سارطان  نولوآشنایی با ایمو
 و نقایص ایمنی

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 نحوه شکل گمر  تومور را توضمح دید -
سارکو ، لنفو  و لوسمی( را  ،انواع مختلف سرطان یا )کارسمنو  -

 تعریف نمایدار نظر منشا 
 دید شرحنظری  مراقبت ایمنی را  -
  یماراه  و آنتی  ن یا (TSA)ن یا  اختصاصی تومور  آنتی  -

 کندرا تعریف  (TAA)تومور 
، انکو ن یا، فرایناد یاا  تنظامم    نقش  ن یا  سرکوبگر تومور -

، آنتی  ن یا  انکوفتاال و عفونات یاا     DNAبمان  ن و ترممم 
 بمان کندبا ذکر مثال در بروز تومور یا را  ویروسی

اختصاصی )واسط  یا  ایمنی سالولی   ذاتی و ااسخ یا  ایمنی -
 دید شرحبر ضد تومور یا را و یمورال( 

 را بماان مکانمسم یا  فرار سلول یا  تومور  از سمستم ایمنی  -
 کند
-AFP ،CEA ،CA15-3 ،CA19کاربرد تومور ماارکر یاا     -

9 ،CA-125 وPSA   در تشخمص زود ینگا  و ارزیابی درماان را
 بمان نماید

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 

قاالت کتاب، م
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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 تکوینی
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 و  امامد یا  آن را شرح دید نقایص ایمنی علل بروز -
 صینقاا  و ی یا و نحوه بروز  نقایص ایمنی اولم  )مادرزاد (ویژگ -
 را بمان نمایدی( )اکتساب  یثانو یمنیا
بممااار  گرانولوماااتوز ماازمن و عالئاام بااالمنی مکانمساام بااروز  -

(CGD) نقص چسبندگی لکوسمت ،(LAD)   سندرو  چادیا ،
، نقاص ایمنای   (CVIDs)یمگاشی، نقاص ایمنای شاایع متغمار     

، ساندرو  د  جار ، لنفوسامت برینا ،     (SCIDs)مرکب شدید 
، ساندرو   Xسندرو  ویسکوت آلدریچ، آگاماگلوبمنمی وابست  با   

Hyper IgM       آتاکسای تالنژکتااز  و نقاص در ایزوتایا  یاا ،
 را توضمح دید آنتی باد 

 روش یا  درمانی برا  نقایص ایمنی را بمان کند -
 توضمح دید HIVدرباره نقص ایمنی ثانوی  متعاقب آلودگی با  -

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

13 
جمااع بنااد  مطالااب و رفااع  

 اشکال

 دانشجو بتواند
 ایممت و یدف ارائ  این واحد درسی را بمان نماید -
 مباحث ارائ  شده در طول تر  را شرح دید -
 ق و انگمزه در امتحان اایان تر  شرکت نمایدبا اشتما -

-شناختی
 عاطفی

ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

- 120 
شرکت در ارسش 

 و ااسخ 
 آزمون اایانی
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