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 پیراپسشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 ایوًََلَشی پسؼکیػٌَاى درض:
 کبرؼٌبظی پیَظتِ ػلَم آزهبیؽگبّیظَم داًؽجَیبى ترم  هخبعجبى:

 ٍاحذ  3 :تؼذادٍاحذ:)یب ظْن اظتبد از ٍاحذ(
 جلعِ( 8) 2-4ؽٌجِ یکٍ  8-01یکؽٌجِ ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر:

 جلعِ( 8) 2-4ؽٌجِ یکٍ  8-01یکؽٌجِ  0411-10اٍل  ًیوعبلزهبى ارائِ درض: 
 ٍاحذ( 1525) دکتر رضبیی هٌػ-ٍاحذ(2575داریَغ پَرهٌذ )هذرض:

 فیسیَلَشیدرض ٍ پیػ ًیبز:

 
 ّذف کلی درض :

 تبریخچِ ٍ کلیبت ػلن ایوًََلَشی-0

 ظلَل ّبی ظیعتن ایوٌی-2
 ظیعتن ایوٌی ٍ اًجبم پبظخ ّبی ایوٌیثبفت ّبی ظیعتن ایوٌی ثؼٌَاى هحل تکبهل ظلَل ّبی -3
 هفَْم آًتی شى-4
 ظبختوبى ٍ ػول آًتی ثبدی ّب -5ٍ6
 ظیعتن کوپلوبى-7
 کوپلکط ظبزگبری ًعجی-8
 چگًَگی پردازغ ٍ ارائِ آًتی شى-9

 ایوٌی راتی )عجیؼی(-01ٍ00
 ٍاکعیٌبظیَى ٍ اًَاع ٍاکعي ّب-02
 ٍ ایوٌی ظلَلی Tلٌفَظیت ّبی -04ٍ 03
 ٍ چگًَی فؼبل ؼذى آًْب Bظیت ّبی لٌفَ -05ٍ06
 ظبیتَکیي ّب، هٌبثغ ترؼح ٍ فؼبلیت آًْب-07
 پبظخ ّبی ایوٌی در ثراثر ػضَ پیًَذی-08
 اًَاع ٍاکٌػ ّبی ازدیبد حعبظیت )ًَع اٍل تب چْبرم(-09ٍ21
 ایوٌی در ثراثر تَهَر-20
 ثیوبری ّبی ًقص ایوٌی-22
 ایوٌی در ثراثر ػفًَت ّب-23
 ظیعتن ّبی گرٍُ خًَی ٍ ٍاکٌػ ّبی ًبؼی از اًتقبل خَى -24

 جلعِ اٍل:
 5تبریخچِ ٍ کلیبت ػلن ایوًََلَشیآؼٌبیی ثب ّذف کلی: 

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 کلیبت ٍ هفبّین اظبظی  ایوًََلَشی را ثیبى ًوبیذ5 -0

 ریؽِ تبریخی ػلن ایوًََلَشی را ثیبى ًوبیذ5 -2

 ایوًََلَشی را ثؼٌَاى یک ػلن جذیذ ثیبى ًوَدُ ٍ ؼبخِ ّبی ػلن ایوًََلَشی را ًبم ثجرد5 -3

 پبظخ ّبی ایوٌی را عجقِ ثٌذی کردُ آًْب را ثیبى ًوبیذ5 -4

 ٍیصگی پبظخ ّبی ایوٌی راتی ٍ اختصبصی را ثیبى ًوبیذ5 -5

 ًظریِ ّبی ایوٌی َّهَرال ٍ ظلَلی را ثیبى کٌذ5 -6

 بط ایي اجساء ثب یکذیگر را ثیبى ًوبیذ5اجساء ظیعتن ایوٌی ٍ ارتج -7
 جلعِ دٍم:
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 آؼٌبیی ثب ظلَل ّبی ظیعتن ایوٌی5 ّذف کلی:
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 ظلَل ّبی ثٌیبدی هغس اظتخَ اى را هؼرفی ًوبیذ5 -0

 تَلیذ ظلَل ّبی خَى ظبز ٍ اًَاع آى را ؼرح دّذ5 -2

 عجقِ ثٌذی ًوبیذ5ظلَل ّبی لٌفَئیذ ٍ هیلَئیذی را  -3

 ٍ ػولکرد آى را ؼرح دّذB 5لٌفَظیت ّبی  -4

 ٍ ػولکرد آًْب را ؼرح دّذT 5لٌفَظیت ّبی  -5

 را تَصیف ًوبیذNK 5ظلَل ّبی  -6

 ظلَل ّبی ثیگبًِ خَار تک ّعتِ ای را ؼرح دّذ5 -7

 پذیذُ ثیگبًِ خَاری را ؼرح دّذ5 -8

 ظلَل ّبی ثیگبًِ خَار چٌذ ّعتِ ای را ؼرح دّذ5 -9

 فیل، هعت ظل ٍ اًَزیٌَفیل را ؼرح دّذ5ظلَل ّبی ثبزٍ -01
 جلعِ ظَم:
 ثبفت ّبی ظیعتن ایوٌیآؼٌبیی ثب  اّذاف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 ی لٌفبٍی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ را تؼریف ٍ عجقِ ثٌذی کٌذ5بثبفت ّ -0

 ٍیصگی ّبی هغس اظتخَاى را ثیبى ًوبیذ5 -2

 ٍیصگی ّبی تیوَض را ؼرح دّذ5 -3

 ظبختوبى گرُ ّبی لٌفبٍی را ؼرح دّذ5 -4

 ؼجکِ لٌفبٍی ترافیک لٌفَظیتی را ؼرح دّذ5 -5

 ظبختوبى عحبل را ؼرح دّذ5 -6

 ثبفت ّبی لٌفبٍی هخبعی را هؼرفی کردُ ٍ تَضیح دّذ5 -7
 جلعِ چْبرم:

 آؼٌبیی ثب هفَْم آًتی شى5 ّذف کلی:
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 ایوًََشى، ّبپتي ٍ ظَپرآًتی شى را ثیبى ًوبیذ5تؼبریف آًتی شى،  -0

 ػَاهل هَثر در ایوٌی زائی آًتی شى را ؼرح دّذ5 -2

 ؼبخص آًتی شًیک ٍ اًَاع ؼبخص ّب ٍ آًتی شى ّبی هخفی را ثیبى ًوبیذ5 -3

 آًتی شى ّبی ٍاثعتِ ٍ غیرٍاثعتِ ثِ تیوَض را ؼرح دّذ5 -4

 ایوٌی زائی را ؼرح دّذ5 ػَاهل در راثغِ ثب آًتی شى ٍ در راثغِ ثب هیسثبى در -5
 :ٍ ؼؽن پٌجن بتجلع

 ظبختوبى ٍ ػول آًتی ثبدی )ایوًََگلَثَلیي(5آؼٌبیی ثب  ّذف کلی:
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 آًتی ثبدی را تؼریف کٌذ5 -0

 ظبختوبى هَلکَل آًتی ثبدی را ؼرح دّذ5 -2

 ًَاحی ثبثت، هتغیر ٍ ثعیبر هتغیر را تَضیح دّذ5 -3

 آًتی ثبدی ّب را ثراظبض ایسٍتبیپ )کالض ٍ زیرکالض( تقعین ثٌذی کٌذ5 -4

 اًَاع آًتی ثبدی ّب ٍ خصَصیبت کالظْب ٍ زیرکالظْبی آًْب را تَضیح دّذ5 -5

 فؼبلیت ثیَلَشیک آًتی ثبدی ّب را ؼرح دّذ5 -6

 چگًَگی ایجبد تٌَع در هَلکَل آًتی ثبدی را تَضیح دّذ5 -7

 ل یک ًَع آًتی ثبدی( را تَضیح دّذ5ظBًظریِ اًتخبثی کلَى )ّر کلَى  -8
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 ؼبخصْبی آًتی شًیک در ایوًََگلَثَلیٌْب، ایسٍتبیپ، آلَتیپ ٍ ایذیَتبیپ را ؼرح دّذ5 -9
 :ّفتنجلعِ 

 آؼٌبیی ثب ظیعتن کوپلوبى5 ّذف کلی:
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 ظیعتن کوپلوبى را تؼریف کردُ ٍ ّذف از فؼبل ؼذى آى را ثیبى ًوبیذ5  -0

 ػَاهل هحرک ٍ آغبزگر ظیعتن کوپلوبى را ثیبى کٌذ5 -2

 هعیرّبی فؼبل ؼذى کوپلوبى )کالظیک، لکتیي، الترًبتیَ( را ؼرح دّذ5 -3

آًْشب در التْشبة ٍ    ترکیجبت ٍ هَادی کِ در عَل هعیر فؼبل ؼذى کوپلوبى تَلیذ هی ؼَد، را تَضیح دّذ ٍ ًقشػ  -4
 ثیگبًِ خَاری ٍ پبکعبزی کوپلکط ّبی ایوٌی را ؼرح دّذ5

 فؼبلیت ّبی ثیَلَشیک ظیعتن کوپلوبى را ؼرح دّذ5 -5

 ظبزٍکبرّبیی کِ در تٌظین فؼبلیت کوپلوبى ًقػ دارًذ را ؼرح دّذ5 -6

 ارزیبثی ظیعتن کوپلوبى، ًقبیص ٍ ًبرظبئی ّبی ایي ظیعتن را ثیبى کٌذ5 -7
 تن:جلعِ ّؽ

 ظبزگبری ًعجی ٍ ػرضِ آًتی شى5ثب کوپلکط ّذف کلی: آؼٌبیی 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 ترهیٌَلَشی ّبی هرثَعِ را ثیبى کٌذ5 -0

 را در اًعبى تَضیح دّذMHC 5ظبختوبى شًی  -2

 ٍ ًقػ قعوت ّبی هختلف آى را تَضیح دّذHLA 5ظبختوبى پرٍتئیٌی  -3

 دٍ را ثب ّن ثیبى کٌذ5کالض یک ٍ  HLAتفبٍت ّبی  -4

 را در ظیعتن ایوٌی تَضیح دّذHLA 5ًقػ هَلکَل ّبی  -5

 را در ػلَم پسؼکی ثذاًذHLA 5کبرثردّبی تؼییي  -6
 ن:جلعِ ًْ

 پردازغ ٍ ػرضِ آًتی شى5ّذف کلی: آؼٌبیی ثب 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 کالض یک را تَضیح دّذHLA 5ًحَُ ارائِ آًتی شى ثَظیلِ هَلکَل ّبی  -0

 کالض دٍ را تَضیح دّذHLA 5ًحَُ ارائِ آًتی شى ثَظیلِ هَلکَل ّبی  -2

 تفبٍت ّبی دٍ هعیر ارائِ آًتی شى ٍ اّویت آًْب را تَضیح دّذ5 -3

 :ٍ یبزدّن نبتذّجلع
 ایوٌی راتی )عجیؼی(ّذف کلی: آؼٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 را تؼریف کٌذ ٍ تفبٍت آى ثب ایوٌی اداپتیَ را ؼرح دّذ5 ایوٌی راتی -0

 ػٌبصر ّوَرال ایوٌی راتی را ؼرح دّذ5 -2

 ظلَل ّبی درگیر در ایوٌی راتی را ؼرح دّذ5 -3

 خ ّبی ایوٌی راتی ٍ لیگبًذّبی آى ّب ٍ ًقػ آى ّب را تَضیح دّذ5ظرظپتَرّبی درگیر در پب -4
 ن:دٍازدّجلعِ 

 آؼٌبیی ثب ٍاکعیٌبظیَى5 ّذف کلی:
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 اًَاع ٍاکعیٌبظیَى ٍ راُ ّبی ایجبد هصًَیت را ؼرح دّذ5 -0

 اجسای هختلف ٍاکعي ٍ ػولکرد ّر یک را ؼرح دّذ5 -2

 ًعل جذیذ ٍاکعي ّب را تَضیح دّذ5 -3

 ر ایراى را ؼرح دّذ5ثرًبهِ ٍاکعیٌبظیَى د -4
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 چْبردّن:بت ظیسدّن ٍ جلع
 ٍ ایوٌی ظلَلی Tلٌفَظیت ّبی ّذف کلی: آؼٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 را ثراظبض هبرکرّبی ظغح ظلَلی ثیبى ًوبیذ )گسیٌػ هثجت ٍ هٌفی(T 5هراحل تکَیي ظلَل ّبی  -0

 ثراظبض هبرکرّبی ظغحی ٍ ػولکرد ایي ظلَل ّب را ؼرح دّذT 5تقعین ثٌذی ظلَل ّبی  -2

 ٍ ًحَُ فؼبل ؼذى ایي ظلَل ّب را ثیبى ًوبیذT 5ظیگٌبل ّبی الزم ثرای فؼبل ؼذى ظلَل ّبی  -3

 اّویت ایوٌی ظلَلی در ظیعتن ایوٌی را ؼرح دّذ5 -4

 را ؼرح دّذCMI 5ثبزٍّبی  -5

 آى ّب را ؼرح دّذ5 چگًَگی فؼبل ؼذى هبکرٍفبش ٍ ًحَُ ػولکرد -6

 ٍ ػولکرد آى ّب را ؼرح دّذCTL 5ًحَُ فؼبل ؼذى  -7

 ظل ّب را ثیبى ًوبیذT5جوغ ثٌذی ػولکرد  -8
 :جلعبت پبًسدّن ٍ ؼبًسدّن

 ٍ تَلیذ آًتی ثبدیB 5آؼٌبیی ثب لٌفَظیت ّبی  ّذف کلی:
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 را ثیبى ًوبیذB 5هراحل تکَیي لٌفَظیت ّبی  -0

 را ثیبى ًوبیذB 5اًَاع لٌفَظیت ّبی  -2

 را ثیبى ًوبیذT 5تَظظ آًتی شى ّبی هعتقل از  Bًحَُ فؼبل ؼذى لٌفَظیت ّبی  -3

 را ثیبى ًوبیذT 5تَظظ آًتی شى ّبی ٍاثعتِ ثِ  Bًحَُ فؼبل ؼذى لٌفَظیت ّبی  -4

 بیذ5را ثیبى ًو Bدر تَلیذ آًتی ثبدی ثَظیلِ ظلَل ّبی  Tًقػ ظلَل ّبی  -5

 را ؼرح دّذB 5فؼبل ؼذى لٌفَظیت ّبی پیبهذّبی  -6

 تَلیذ ظلَل خبعرُ ٍ پالظوبظل را ثیبى ًوبیذ5 -7

 ّن:ّفذجلعِ 
 ظبیتَکبیي ّب5ّذف کلی: آؼٌبیی ثب 

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 ظبیتَکبیي ّب را تؼریف ٍ عجقِ ثٌذی کٌذ5 -0

 ٍیصگی ّبی ظبیتَکبیي ّب را تَضیح دّذ5 -2

 ظبیتَکبیي ّبی ایوٌی راتی را ًبم ثردُ، هٌبثغ اصلی تَلیذ ٍ ػولکرد ّر یک را ؼرح دّذ -3

(TNF-a, IL-6, IL-1, IL-12) 
 (IL-2, IL-4, IL-5)ظبیتَکبیي ّبی ایوٌی اداپتیَ را ًبم ثردُ، هٌبثغ اصلی تَلیذ ٍ ػولکرد ّر یک را ؼرح دّذ -4

 هٌبثغ اصلی تَلیذ ٍ ػولکرد ّر یک را ؼرح دّذ ظبیتَکبیي ّبی هرثَط ثِ خَى ظبزی را هؼرفی کردُ -5

(IL-3, IL-7, GM-CSF, G-CSF, M-CSF) 
 را ًبم ثردُ، ظلَل ّبی تَلیذکٌذُ ٍ ػولکرد آى ّب را ؼرح دّذ5 2ٍ  0ایٌترفرٍى ّبی ًَع  -6

 ّن:جلعِ ّیجذ
 آؼٌبیی ثب ایوٌَلَشی پیًَذ5 ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 تبریخچِ ایوٌی پیًَذ را ثیبى کٌذ5 -0

 تؼریف پیًَذ ٍ اًَاع آى را ثیبى کٌذ5 -2

 اًَاع دفغ پیًَذ را ؼرح دّذ5 -3

 هکبًیعن ایوٌَلَشیک اًَاع دفغ پیًَذ را ؼرح دّذ5 -4

 چگًَگی جلَگیری از دفغ پیًَذ را تَضیح دّذ5 -5

 دارٍّبی جلَگیری کٌٌذُ از دفغ پیًَذ را ثیبى ًوبیذ5 -6
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 از پیًَذ را ؼرح دّذ5قجل  HLAاّویت تؼییي  -7

 ضرٍرت ٍ اّویت پیًَذ هغس اظتخَاى را تَضیح دّذ5 -8

 ٍ اًَاع آى را ؼرح دّذ5 (GVHD)ٍاکٌػ ػضَ پیًَذی ػلیِ هیسثبى  -9
 ن:جلعبت ًَزدّن ٍ ثیعت

 ثب ازدیبد حعبظیت5ّذف کلی: آؼٌبیی 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:

 را تؼریف کردُ ٍ دظتِ ثٌذی ًوبیذ5چگًَگی ؼکل گیری ازدیبد حعبظیت  -0

 را ًبم ثردُ ٍ ػولکرد آى ّب را ثیبى ًوبیذ5 0ٍاظغِ ّبی ازدیبد حعبظیت ًَع  -2

 جیوبری ّبی آلرشیک را ثیبى کٌذ5اًَاػ -3

 رٍغ ّبی تؽخیص ٍ درهبى را ثِ عَر خالصِ ثیبى کٌذ5 -4

 را ؼرح دّذ5 2چگًَگی ؼکل گیری ٍاکٌػ ازدیبد حعبظیت ًَع  -5

 را ؼرح دّذ5 2ؼبیغ ًَع ثیوبری ّبی  -6

 را ؼرح دّذ5 3هکبًیعن ایجبد ٍاکٌػ ازدیبد حعبظیت ًَع  -7

 را ؼرح دّذ5 3ثیوبری ّبی ؼبیغ ًَع  -8

 را ؼرح دّذ5 4چگًَگی ؼکل گیری ازدیبد حعبظیت ًَع  -9

 را تَضیح دّذ5 4ثیوبری ّبی ؼبیغ ًَع  -01
 :ثیعت ٍ یکن جلعِ

 آؼٌبیی ثب ایوٌی ػلیِ تَهَر5 ّذف کلی:
 ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:اّذاف 
 تَهَر را تؼریف کردُ ٍ ػَاهل هَثر در ایجبد آى را ثیبى ًوبیذ5 -0

 آًتی شى ّبی تَهَری را تؼریف ٍ عجقِ ثٌذی کٌذ5 -2

 پبظخ ّبی ایوٌی ػلیِ تَهَر را تَضیح دّذ5 -3

 هکبًیعن ّبی فرار تَهَر از ظیعتن ایوٌی را ؼرح دّذ5 -4

 غیرفؼبل را تَضیح دّذ5ایوٌَتراپی فؼبل ٍ  -5

 جلعِ ثیعت ٍ دٍم:
 ّذف کلی: آؼٌبیی ثب ًقص ایوٌی5

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 ًقص ایوٌی را تؼریف ٍتقعین ثٌذی اٍلیِ آى را ثیبى ًوبیذ5 -0

 اًَاع ًقص ّبی ایوٌی اٍلیِ را ًبم ثردُ ٍ تظبّرات کلی آى ّب را ثیبى کٌذ5 -2

 را تؼریف ًوبیذ5 (XLA)ّبیپَگبهبگلَثَلیٌوبی هبدرزادی  -3

 ّبیپَگبهبگلَثَلیٌوبی هَقت را تؼریف کٌذ5 -4

 را ؼرح دّذIgA  ٍIgM 5ًقص ایوٌی  -5

 ًقص ایوٌی ظلَلی را ثیبى کردُ ٍ اًَاع آى را ؼرح دّذ5 -6

 ظٌذرٍم دی جرج را ؼرح دّذ5 -7

 وبیذ5ًقص ایوٌی ؼذیذ تَأهبى را ؼرح دادُ ٍ اًَاع آى را ثیبى ً -8

 ًقص فبگَظیتَز ٍ کوَتبکعی را ؼرح دادُ ٍ اًَاع آى را فْرظت ًوبیذ5 -9

 ثیوبری گراًَلَهبتَز هسهي را ؼرح دّذ5 -01

 جلعِ ثیعت ٍ ظَم:
 ّذف کلی: آؼٌبیی ثب ایوٌی ػلیِ ػفًَت ّب5

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 ػفًَی را ؼرح دّذ5ّذف ظیعتن ایوٌی در هقبلجِ ثب اًَاع هختلف ػَاهل  -0
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 خصَصیبت ثبکتری ّبی خبرج ظلَلی ٍ هکبًیعن ّبی ایجبد ثیوبری تَظظ آى ّب را ؼرح دّذ5 -2

 ایوٌی غیراختصبصی ػلیِ ثبکتری ّبی خبرج ظلَلی را ثیبى کٌذ5 -3

 ظلَلی را ثیبى ًوبیذ5 خبرجایوٌی اختصبصی ػلیِ ثبکتری ّبی  -4

 پبظخ ّبی ایوٌی را ًبم ثجرد5هکبًیعن ّبی فرار ثبکتری ّبی خبرج ظلَلی از  -5

 ایوٌی غیراختصبصی ػلیِ ثبکتری ّبی درٍى ظلَلی را ثیبى ًوبیذ5 -6

 ایوٌی اختصبصی ػلیِ ثبکتری ّبی درٍى ظلَلی را ثیبى ًوبیذ5 -7

 هکبًیعن ّبی فرار ثبکتری ّبی درٍى ظلَلی از پبظخ ّبی ایوٌی را ًبم ثجرد5 -8

 ایوٌی غیراختصبصی ػلیِ ٍیرٍض ّب را ثیبى کٌذ5 -9

 ایوٌی اختصبصی ػلیِ ٍیرٍض ّب را ثیبى کٌذ5 -01

 هکبًیعن ّبی فرار ٍیرٍض ّب از پبظخ ّبی ایوٌی را ًبم ثجرد5 -00

 ایوٌی اختصبصی ٍ غیراختصبصی ػلیِ اًگل ّبی تک ظلَلی ٍ کرم ّب را ؼرح دّذ5 -02

 هکبًیعن ّبی فرار اًگل ّب از پبظخ ّبی ایوٌی را ًبم ثجرد5 -03

 جلعِ ثیعت ٍ چْبرم:
 آؼٌبیی ثب ایوٌَّوبتَلَشی5ّذف کلی: 

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پبیبى جلعِ قبدر ثبؼذ:
 ایوٌَّوبتَلَشی ٍ زهیٌِ ّبی هَرد ثحث آى را تَضیح دّذ5 -0

 ظیعتن ّبی گرٍُ خًَی هختلف را ثیبى کٌذ5 -2

 را ثیبى کٌذABO 5آًتی شى ّب ٍ آًتی ثبدی ّبی ظیعتن گرٍُ خًَی  -3

 را ؼرح دّذABO 5گرٍُ ثٌذی  -4

 را ثیبى کٌذABO 5ظبختوبى آًتی شًی ٍ ًحَُ ؼکل گیری آًتی شى ّبی  -5

 در ترؼحبت ٍ غؽبی ظلَلی را ؼرح دّذABO 5آًتی شى ّبی  -6

 را ثیبى کٌذRH 5آًتی شى ّبی ظیعتن  -7

 ضؼیف را تؼریف کٌذD 5آًتی شى  -8

 ظبیر گرٍُ ّبی خًَی را هؼرفی ًوبیذ5 -9

 را ؼرح دّذABO  ٍRH 5ٍاکٌػ ّبی اًتقبل خَى ًبؼی از ًبظبزگبری  -01

 منابع:
1- Cellular and Molecular Immunology: Abul K. Abbas. 
2- Medical Immunology: Stites. 

 روش تدریس: 
ؼَد5 پرظػ ٍ آهَزغ ایي درض ثِ رٍغ ظخٌراًی ٍ ثب ثکبرگیری ٍظبیل کوک آهَزؼی هٌبظت ثِ اًتخبة هذرض اًجبم هی

 گیرد5ثیؽتر ثِ اًتخبة هذرض، صَرت          هیپبظخ ٍ رفغ اؼکبل ٍ هؼرفی هٌبثغ جْت هغبلؼِ 

 وسایل آموزشی:
 اظالیذ پبٍرپَیٌت5 -ٍایت ثرد

 ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی

 ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى
 )ثر حعت درصذ(

 ظبػت تبریخ

   %31 تؽریحی کَئیس

   MCQ 35%تعتی ترمآزهَى هیبى 

   MCQ 35%تعتی آزهَى پبیبى ترم

   %5  حضَر فؼبل در کالض
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 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:
 االت ٍ کَئیسّب5ؤحضَر هرتت ٍ آهبدگی در پبظخ دادى ثِ ظ-
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 داریَغ پَرهٌذ        ًبم ٍ اهضبی هذرض:   
 
 

             دکتر نصراله سهرابی      ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:      

 
 
 پیراپسؼکی    داًؽکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 تبریخ ارظبل:                                   تبریخ ارظبل :                        28/6/0411تبریخ تحَیل:  
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 ایمونولوشی پسشکی جدول زمانبندی درس

 2-4شنبه یکو  8-01یکشنبه  روز و ساعت جلسه:

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 پَرهٌذ ٍ کلیبت ػلن ایوًََلَشیتبریخچِ  4/7/11 0

 پَرهٌذ ظلَل ّبی ظیعتن ایوٌی 00/7/11 2

 پَرهٌذ ثبفت ّبی ظیعتن ایوٌی 08/7/11 3

 پَرهٌذ هفَْم آًتی شى 08/7/11 4

 پَرهٌذ ظبختوبى ٍ ػول آًتی ثبدی )ایوًََگلَثَلیي( 25/7/11 5

 پَرهٌذ )اداهِ(ظبختوبى ٍ ػول آًتی ثبدی )ایوًََگلَثَلیي( 25/7/11 6

 پَرهٌذ ظیعتن کوپلوبى 9/8/11 7

 پَرهٌذ کوپلکط ظبزگبری ًعجی ٍ ػرضِ آًتی شى 9/8/11 8

 پَرهٌذ پردازغ ٍ ػرضِ آًتی شى 06/8/11 9

 پَرهٌذ ایوٌی راتی )عجیؼی( 06/8/11 01

 پَرهٌذ )اداهِ( ایوٌی راتی )عجیؼی( 23/8/11 00

 پَرهٌذ ٍاکعیٌبظیَى 23/8/11 02

 پَرهٌذ ٍ ایوٌی ظلَلی Tلٌفَظیت ّبی  31/8/11 03

 پَرهٌذ )اداهِ( ٍ ایوٌی ظلَلی Tلٌفَظیت ّبی  33/8/33 04

 پَرهٌذ ٍ تَلیذ آًتی ثبدی Bلٌفَظیت ّبی  7/9/11 05

 پَرهٌذ )اداهِ(ٍ تَلیذ آًتی ثبدی Bلٌفَظیت ّبی  7/9/11 06

 پَرهٌذ ظبیتَکبیي ّب 04/9/11 07

 پَرهٌذ ایوٌَلَشی پیًَذ 20/9/11 08

 پَرهٌذ ازدیبد حعبظیت 27/9/11 09

 پَرهٌذ )اداهِ(ازدیبد حعبظیت 5/01/11 21

 پَرهٌذ ایوٌی ػلیِ تَهَر 02/01/11 20

 پَرهٌذ ًقص ایوٌی 09/01/11 22

 دکتر رضبیی هٌػ ایوٌی ػلیِ ػفًَت ّب 26/01/11 23

 دکتر رضبیی هٌػ ایوٌَّوبتَلَشی 3/00/11 24

 

 




