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هدف کلی دوره :
ػیؼتن ایوٌی یکی اص هْوتشیي ػبهل دس ثقب هَجَدات صًذُ اػت ٍ ًقق دس ایي ػیؼتن هی تَاًذ ػجت ًبثَدی
هَجَد ثش اثش اثتال ثِ ػفًَتْبی هختلف گشدد  .ؿٌبػبیی ایي ػیؼتن ٍ هکبًیؼن ّبی دخیل دس آى جْت دسک
ٍضؼیت فیضیَلَطیک ٍ پبتَلَطیک هَجَد صًذُ اّویت صیبدی داسد  .آؿٌبیی ثب هکبًیؼن ّبی ػیؼتن ّبی ایوٌی
هی تَاًذ دس فْن ثْتش هکبًیؼن ّبی ثشٍص ثیوبسیْبی ػفًَی ٍ ثیوبسیْبی اتَ ایوي ٍّویٌغَس ثیوبسیْبی هثل
ػشعبى ٍسٍؿْبی دسهبى ثیوبسیْب ٍ ٍاکؼیٌبػیَى ػلیِ ػَاهل ػفًَی ػبهل هْن ٍ تؼییي کٌٌذُ ثبؿذ .اص ایي سٍ
دس ایي دسع ؿٌبػبیی ػیؼتن ایوٌی ٍ هکبًیؼین ّبی رخیل دس آى ثب اّذاف صیش عشاحی گشدیذُ اػت .
ّذف کلی :
آؿٌبیی ثب ػیؼتن ایوٌی ثذى ٍ هکبًیؼین ّبی دخیل دس ایي ػیؼتن ٍ چگًَگی تحشیک ایي هکبًیؼین ّب دس
جْت کٌتشل ػَاهل ثیوبسیضا ٍ جلَگیشی اص ثشٍص ثیوبسیْب
اهداف کلی جلسات :
 –1آؿٌبیی ثب ػلن ایوًََلَطی ٍ تبسیخچِ ایوًََلَطی – آؿٌبیی ثب ایوٌی راتی (ایوٌی عجیؼی )
 – 2آؿٌبیی ثب ایوٌی اکتؼبثی ٍ ثبفتْبی ایوٌی ٍ تکبهل ػلَلْبی ایوٌی
 – 3آؿٌبیی ثب آًتی طًْب ثب ػبختوبى ٍ خَاف آًْب
 – 4آؿٌبیی ثب آًتی ثبدی  ،خَاف ٍ ػبختوبى آى (ایوًََگلَلَثیٌْب– آؿٌبیی ثب اًَاع آًتی ثبدیْب ٍ کالػْبی
هختلف آًتی ثبدی
 – )5آؿٌبیی ثب ػیؼتن کوپلوبى ٍ اجضاء ٍ هکبًیؼن ّبی ػول آى
 – 6آؿٌبیی ثب کوپلکغ اكلی ػبصگبسی ثبفتی ٍ گیشًذُ آًتی طًی لٌفَػیتْبی  –Tآؿٌبیی ثب ایوٌی ػلَلی ٍ
هکبًیؼن ّبی آى
 7آؿٌبیی ثب اًَاع اصدیبد حؼبػیتْب
 8آؿٌبیی ثب ًقق ّبی ػیؼتن ایوٌی– آؿٌبیی ثب اتَ ایوٌی ٍ ثیوبسیْبی خَد ایوٌی

اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :
 – 1آؿٌبیی ثب ػلن ایوًََلَطی ٍ تبسیخچِ ایوًََلَطی .آؿٌبیی ثب ایوٌی راتی (ایوٌی عجیؼی )
 -1-1ایوًََلَطی ساتؼشیف کشدُ ٍ هفبّین اٍلیِ ػلن سا ثیبى کٌذ .
 -1-2تبسیخچِ ؿکل گیشی ٍ تکبهل ػلن دس عَل صهبى سا ثیبى کٌذ .
 -1-3اّویت ایي ػلن دس صًذگی اًؼبى دس عَل صهبى ساثیبى کٌذ ٍ کبسثشدّبی ایوٌی ؿٌبػی پضؿکی ساؿشح
دّذ .
 -1-4داًـوٌذاى ًبهی دس ایي ػلن ٍ کبسّبی هْن اًجبم گشفتِ تَػظ آًْب ٍ سٍؽ سػیذى ثِ ایي آگبّیْب سا ؿشح
دّذ .
 –1-5آؿٌبیی ثب ایوٌی راتی (ایوٌی عجیؼی )
 -1-6ػلل تقؼین ثٌذی ایوٌی ثِ دٍ ًَع ایوٌی راتی ٍ اکتؼبثی سا تَضیح دّذ .
 -1-7اًَاع هختلف ثبصٍّبی ػیؼتن ایوٌی راتی سا ًبم ثجشیذ .
 -1-8هکبًیؼن ػول اجضاء هختلف ایوٌی راتی سا ؿشح دّذ .
 -1-9التْبة سا تؼشیف کشدُ ٍ ػالئن آًشا ثیبى کٌذ .
 -1-10ػَاسم ًقق دس اجشاء هختلف ایوٌی راتی سا ؿشح دّذ .
 -2آؿٌبیی ثب ایوٌی اکتؼبثی ٍ ثبفتْبی ایوٌی ٍ تکبهل ػلَلْبی ایوٌی
 -2-1ایوٌی اکتؼبثی سا تَضیح دّذ .
 -2-2خلَكیبت ایوٌی اکتؼبثی سا ًبم ثشدُ ٍ ؿشح دّذ .
 -2-3اًَاع ایوٌی ّبی ایجبد ؿذُ تَػظ ایوٌی اکتؼبثی سا تؼشیف کٌذ.
 -2-4اػضبی ایوٌی ثبًَیِ ٍ اٍلیِ سا ًبم ثجشد .
ٍ -2-5ظیفِ اػضبی ایوٌی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ سا تَضیح دّذ .
 -2-6ػبختوبى اػضبی لفٌبٍی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ سا ؿشح دّذ .
 -2-7ػلَلْبی دسگیش دس پبػخْبی ایوٌی سا ًبم ثشدُ ٍ ٍظبیف آًْب سا ثیبى کٌذ .
 -2-8تکبهل ػلَلْبی ایوٌی سا ثیبى کٌذ .
 -3آؿٌبیی ثب آًتی طى  ،ػبختوبى ٍ خَاف آًْب
 -3-1آًتی طى ٍ ایوًََطى سا تؼشف کشدُ ٍ هفبّین هشتجظ ثب ایي ٍاطُ ّب سا ؿشح دّذ .
 -3-2اًَاع آًتی طًْب ٍ ػبختوبى آًْب ٍ اجضاء آًْب سا ؿشح دّذ .
 -3-3اًَاع ؿبخلْبی آًتی طى سا ًبم ثشدُ ٍ تؼشیف کشدُ ٍ خَاف آًْب سا ثیبى کٌذ .
 -3-4ػَاهل هَثش دس ایوٌی صائی آًتی طًْب سا ًبم ثجشیذ.
 -3-5تبثیش ػَاهل هَثش دس ایوٌی صائی آًتی طًْب ٍ ٍیظگی آًتی طى سا ثیبى کٌذ.

-4آؿٌبیی ثب آًتی ثبدی  ،خَاف ٍ ػبختوبى آًْب ( ایوًََگلَثَلیٌْب) آؿٌبیی ثب اًَاع آًتی ثبدیْب ٍ کالػْبی
هختلف آًتی ثبدی
 -4-1خَاف ثیَلَطیک اجضاء هختلف آًتی ثبدی سا ثیبى کٌذ .
 -4-2اًَاع خَاف حفبظتی ٍ خَاف تخشیجی آًتی ثبدیْب سا ًبم ثشدُ ٍ ؿشح دّذ ٍ ایوًََلَطی هبدس ًٍَصاد سا
ثیبى کٌذ .
 -4-3ؿبخلْبی آًتی ساًیک دس هلکَلْبی ایوًََگلَثَلیٌْب سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ .
 -4-4هکبًیؼن ػٌتض آًتی ثبدی سا ؿشح دّذ .
 -4-5اًَاع کالػْبی آًتی ثبدی سا ًبم ثشدُ ٍ ػبختوبى کلی آًتی ثبدیْبی سا ؿشح دّذ .
 -4-6اًَاع صًجیشُ ّبی تـکیل دٌّذُ آًتی ثبدیْب سا ًبم ثشدُ ٍ ػبختوبى آًْب سا ؿشح دّذ .
 -4-7عَل ػوش ،اًگل هَجَد دس ثذى  ،خلَكیبت ػولکشدی ٍ ػبختوبى اًَاع کالػْبی آًتی ثبدی سا ثیبى کٌذ
 -5آؿٌبیی ثب ػیؼتن کوپلوبى ٍ اجضاء ٍ هکبًیؼن ّبی ػول آى
ً -5-1بهگزاسی پشٍتئیي ّبی هختلف ػیؼتن کوپلوبى سا ؿشح دّذ ٍ هحل ػبختِ ؿذى آًْب سا ًبم ثجشد.
 -5-2هشاحل فؼبل ؿذى کوپلوبى سا تَضیح دّذ .
 -5-3هکبًیؼن ّبی فؼبلی ؿذى ػیش کالػیک ٍ غیش کالػیک کوپلوبى سا ًبم ثجشد.
 -5-4هشاحل هختلف فؼبل ؿذى ساُ کالػیک ٍ غیش کالػیک ساتَضیح دّذ .
 -5-6کٌتشل کٌٌذُ ّبی کوپلوبى سا ًبم ثجشد ٍ ًحَُ ػول ّش کذام سا ثیبى کٌذ .
ً -5-7قق ّی هْن ػیؼتن کوپلوبى سا تَضیح دّذ .
 -6آؿٌبیی ثب کوپلکغ اكلی ػبصگبسی ثبفتی ٍ گیشًذُ ّبی آًتی طى لٌفَػیتْبی  .Tآؿٌبیی ثب ایوٌی ػلَلی ٍ
هکبًیؼین ّبی آى
 -6-1کوپلکغ اكلی ػبصگبسی ثبفتی سا ؿشح دّذ .
 -6-2طًْبی کوپلکغ اكلی ػبصگبسی ثبفتی ٍ آًتی طًْبی تَلیذؿذُ تَػظ آًْب سا ًبم ثجشد.
 -6-3ػولکشد ٍ ػبختوبى  Mticکالع  Iسا تَضیح دّذ .
 -6-4ػولکشد ػبختوبى  MHCکالع  IIسا تَضیح دّذ .
 -6-5ػبختوبى گیشًذُ آًتی طًی دس لٌفَػیتْبی  Tسا تَضیح دّذ .
 -6-6ؿٌبػبئی آًتی طى تَػظ گیشًذُ ّبی آًتی طًی لٌفَػیتْبی  Tساؿشح دّذ .
 -6-7ایوٌی ػلَلی سا تؼشیف کٌذ .
 -6-8ػلَلْبی دسگیش دس ایوٌی ػلَلی سا ًبم ثجشد.
 -6-9حؼبػیت ؿذیذ دیشسع ( )DTHسا ؿشح دّذ ٍ هثبلْبی آًشا ثیبى کٌذ .
 -6-10ػبتیذکبیي ّب ٍ ػلَلْب عی ساکِ دس  DTHهْن تشی داسًذ ًبم ثجشد.
 -6-11پبػخ ػلَلْبیی  Tػلَل کؾ ( )C.TLسا ثب رکش هشاحل ػول ثیبى کٌذ .

 -6-12هکبًیؼن تخشیت ثب ٍاػغِ لٌفَػیتْبی  Tػلَل کؾ سا تَضیح دّذ .
 -6-13هکبًیؼن ّبی ػول ػلَلْبی کـٌذُ عجیؼی ) (NKسا ؿشح دّذ .
 -6-14ایوًََلَطی تَهَسّب ٍ ایوٌی هقبثل ػلَلْبی تَهَسی سا ؿشح دّذ .
َ -7آؿٌبیی ثب اًَاع اصدیبد حؼبػیتْب
 -7-1اًَاع اصدیبد حؼبػیتْب سا ًبم ثجشد.
 -7-2اصدیبد حؼبػیت ًَع  Iسا ؿشح دّذ .
 -7-3هکبًیؼن تَلیذ اصدیبد حؼبػیت ًَع  IIسا تَضیح دّذ .
 -7-4هکبًیؼن اصدیبد حؼبػیت ًَع  IIسا تَضیح دّذ .
 -7-5چٌذ ثیوبسی هْن ًبؿی اص اصدیبد حؼبػیت ًَع  IIسا ثب ؿشح هکبًیؼن تَضیح دّذ ً(.بػبصگبیْبی خًَی )
 -7-6هکبًیؼن اصدیبد حؼبػیت ًَع  IIIسا ًبم ثجشد.
 -7-7ثیوبسیْبی هْن ًبؿی اص اصدیبد حؼبػیت ًَع  IIIسا ًبم ثجشد.
 -7-8اًَاع اصدیبد تیپ  IVساًبم ثشدُ تَضیح دّذ .
 -7-9ثیوبسیْب ٍ تظبّشات اًَاع هختلف اصدیبد حؼبػیت تیپ  IVسا ؿشح دّذ
 -7-10هکبًیؼن ٍاکٌـْبی ػلَلی دس اصدیبد حؼبػیت تیپ  IVسا ؿشح دّذ
 -7-11ایوًََّوبتَلَطی ٍ گشٍّْبی خًَی ٍ ًبػبصگبسیْبی خًَی سا ؿشح دّذ .
 -8آؿٌبی ثب ًقق ّبی ػیؼتن ایوٌی  -آؿٌبیی ثب اتَ ایوٌی ٍ ثیوبسیْبی خَد ایوٌی
 -8-1عجقِ ثٌذی ًقق ّبی ایوٌی سا ثیبى کشدُ ٍ ّش کذام سا تؼشیف کٌذ .
 -8-2اًَاع ًبسػبئیْبی اٍلیِ لٌفَػیتْبی  Bسا ثیبى کٌذ .
-8-3ػَاسم هشثَط ثِ ّش کذام اص ًبسػبئیْبی اٍلیِ لٌفَػیتْبی  Bسا تَضیح دّذ .
 -8-4اًَاع ًقق اٍلیِ لٌفَػیْبی  Tسا ؿشح دّذ .
 -8-5ػَاسم ٍ ػالئن اًَاع ًقق اٍلیِ لٌفَػیتْبی  Tسا ؿشح دّذ .
 -8-6اًَاع هْن ًقق ایوٌی تَام سا ًبم ثشدُ ٍ ػالئن آًشا ثیبى کٌذ .
ً -8-7قق ایوٌی اکتؼبثی سا ثیبى کشدُ ٍ هکبًیؼن هختلش ػول  ٍ HIVتـخیق ػفًَت سا ثیبى کٌذ .
 -8-9اتَ ایوٌی ساتؼشیف کٌذ .
 -8-10تحول ایوٌی ٍ اكَل اػبػی دس ایجبد تَلشاًغ سا ؿشح دّذ .
 -8-11هکبًیؼن ّبی القباتَایویًَیؼتی ساًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ .
 -8-12هکبًیؼن ایجبد ٍ ػالئن ثیوبسیْبی تیشٍئیذیت  ،هیبتؼتی گشاٍیغ  ،لَپَع استیوبتَص ٍ آستشیت سٍهبتَئیذ
سا ؿشح دّذ.
منابغ برای مطالعه :

– 1ایوًََلَطی ثشای پشػتبس-آسصٍ ساػتی
- 2ایوًََلَطی – ایَاى سٍیت ٍ جبًبتبى ثشٍػتَف
 – 3ایوًََلَطی  4اػتبد– دکتش هحوذ ٍجگبًی
 – 4چکیذُ ایوًََلَطی – الی ثٌیبهیي
5-Medical Immunology- parslow.T.G,Stites,DP

روش تدریس :
ػخٌشاًی ّوشاُ ثب پشػؾ ٍ پبػخ ٍ ثحث
رسانه های کمک آموزضی :
ٍایت ثشد – پبٍسپَیٌت
سنجص و ارزضیابی واحد نظری :
( ً 6وشُ )
اهتحبى ًین تشم کتجی ثلَست تؼت MCQ
(ً 9وشُ )
اهتحبى پبیبى تشم کتجی ثلَست تؼت MCQ
(ً 1وشُ)
کٌفشاًغ ّبی کالػی ثغَس داٍعلجبًِ
مقررات درس انتظارات از دانطجویان :
 – 1اص داًـجَیبى اًتظبس هی سٍد دس جلؼبت کالع حضَس فؼبل داؿتِ ٍ حذاقل غیجت هجبص سا داؿتِ ثبؿٌذ .
 – 2اص هٌبثغ ٍ سفشاًؼْبی هؼشفی ؿذُ اػتفبدُ کشدُ ٍ هغبلت تذسیغ ؿذُ سا اص سٍی سفشًؼْی پی گیشی ًوبیٌذ
 – 3جْت اسائِ کٌفشاًغ ّبی کالػی داٍعلت گشدد.
ًبم ٍاهضبی هذسع:
داسیَؽ پَسهٌذ

ًبم ٍاهضبی هذیش گشٍُ :دکتش ًلشالِ ػْشاثی

ًبم ٍاهضبی هؼیَل EDO
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تدریس

آموزضی

آؿٌبیی ثب ػول ایوًََلَطی ٍ
تبسیخچِ ایوًََلَطی
آؿٌبیی ثب ایوٌی
راتی(ایوٌی عجیؼی)

پَسهٌذ

ػخٌشاًی

ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

دٍم

آؿٌبیی ثب ایوٌی اکتؼبثی ٍ ثبفتْبی
ایوٌی ٍ تکبهل ػلَل ایوٌی

پَسهٌذ
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ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

99/11/15

ػَم

آؿٌبیی ثب آًتی طًْب ثب ػبختوبى ٍ
خَاف آًْب

پَسهٌذ

ػخٌشاًی

ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

99/11/22

چْبسم

پٌجن

99/11/8

99/11/29

آؿٌبیی ثب آًتی ثبدی،خَاف ٍ
ػبختوبى آى (ایوًََگلَلَثیٌْب)
کالػْبی هختلف آًتی ثبدی

پَسهٌذ

ػخٌشاًی

ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

آؿٌبیی ثب ػیؼتن کوپلوبى ٍ
هکبًؼجن ّبی ػول ا جضاء آى

پَسهٌذ

ػخٌشاًی

ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

آؿٌبیی ثب کوپلکغ اكلی ػبصگبسی
ثبفتی ٍ گیشًذُ آًتی طى
لٌفَػیتْبی آؿٌبیی ثب ایوٌی
ػلَلی ٍ هکبًیؼن ّبی آى

پَسهٌذ

ػخٌشاًی

ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

99/12/13

ّفتن

آؿٌبیی ثب اًَاع اصدیبد حؼبػیتْب

پَسهٌذ

ػخٌشاًی

ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

99/12/20

ّـتن

آؿٌبیی ثب ًقق ّبی ػیؼتن ایوٌی
آؿٌبیی ثب اتَ ایوٌی ٍ ثیوبسیْبی
خَد ایوٌی

پَسهٌذ

99/12/6

ؿـن

ػخٌشاًی

ٍایت ثشد،پبٍسپَیٌت

