هؼبًٍت آهَزؼی  -هرکس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ؼبّرٍد
ًیوعبل تحصیلی

فرم طرح درض
نام درس  :ایمنی شناسی
میزان واحد0.5/2.5 :

رشته تحصیلی:

محل برگزاری :دانشکده
پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:دکتر نرگس طالبی

اَذاف كلي درس: :
تاریخچٍ/كلیات/مفاَیم ایمىي شىاسيسلًل َا ي بافت َای سیستم ایمىيآوتي بادیآوتي شنپريسٍ ي ارائٍ آوتي شنایمىي راتي ي سیستم كمپلمانسایتًكیه َاایمىي سلًليایمىي مخاطيداوشجًیان رشتٍ پسشکي عمًمي بایذ مفاَیم پایٍ ایمىي شىاسي ي مًرد استفادٌ آوُا در پیشگیری ،تشخیص ي درمان بیماریُا را بیامًزوذ.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ؼوبرُ

تبریخ

جلعِ

جلعِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اظبض ظِ حیطِ اّذاف آهَزؼی :
ؼٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍغ یبددّی
یبدگیری

چگًَگی ؼکل گیری ػلن ایوٌی ؼٌبظی را
1

آهَزؼی

ٍزهبى

تکبلیف داًؽجَ

ٍیذئَ

تبریخچِ /کلیبت ٍ هفبّین

ؼرح دٌّذ.

ظخٌراًی

اظبظی ایوًََلَشی

ؼبخِ ّبی هختلف ػلن ایوٌی ؼٌبظی را

هببحثِ

ؼرح دٌّذ.



هَاد ٍ ٍظبیل

تبریخ جلعِ

پرٍشکتَر

ًحَُارزؼیببی
ٍدرصذ آى

اهتحبى
هطبلؼِ هٌببغ

تئَری هیبى
دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ًقػ ػلن ایوٌی ؼٌبظی را در پسؼکی بیبى
ًوبیٌذ.
اجسای هختلف ظیعتن ایوٌی راتقعین بٌذی
کٌٌذ.
ظلَلْب ٍ ببفتْبی ظیعتن ایوٌی را بیبهَزًذ.
اػضبء لٌفبٍی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ را تؼریف
ًوبیٌذ.
ٍیذئَ

ػولکرد اػضبء لٌفبٍی اٍلیِ هثل هغس
اظتخَاى ٍ تیوَض را ؼرح دٌّذ.

پرٍشکتَر

ػولکرد اػضبء لٌفبٍی ثبًَیِ هثل غذد
لٌفبٍی – طحبل ٍ پالکْبی پییر را ؼرح

اهتحبى

دٌّذ.
2

ػولکرد اػضبء

3

آًتی شى ٍ ایوًََشى

ًحَُ تکبهل لٌفَظیتْبی  T ٍ Bرا ؼرح

ظخٌراًی

دٌّذ.

هببحثِ

تئَری هیبى
هطبلؼِ هٌببغ

دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

هبرکر ٍ رظپتَرّبی لٌفَظیتْبی  T ٍ Bرا
ؼرح دٌّذ.
ًقػ گراًَلَظیتْب ٍ ظلَلْبی فبگَظیت تک
ّعتِ ای را بیبى ًوبیٌذ.
ٍیذئَ

 -1آًتی شى ٍ ایوًََشى را تؼریف کٌٌذ.

اهتحبى

 -2خصَصیبت الزم برای ایوًََشى بَدى
را تؼریف کٌٌذ.

ظخٌراًی

 -3اپی تپّ ،بپتي ٍ حبهل را تؼریف کٌٌذ.

هببحثِ

ً -4حَُ ؼٌبظبئی ّبپتي ٍ حبهل تَظط
لٌفَظیتْب را بیبى ًوبیٌذ.

پرٍشکتَر

تئَری هیبى
هطبلؼِ هٌببغ

دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 -5اًَاع آًتی شًْبی طبیؼی ،هصٌَػی ٍ
اجَاًْب را بب رکر هثبل بیبى ًوبیٌذ.

هؼبًٍت آهَزؼی  -هرکس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ؼبّرٍد
……………………………
ًیوعبل تحصیلی

فرم طرح درض
رؼتِ تحصیلی:

ًبم درض:

هقطغ تحصیلی داًؽجَیبى:

هذرض:

هحل برگساری:

ّذف کلی درض:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
هٌببغ اصلی درض:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
زهبى
رٍغ
اّذاف ٍیصُ (بر اظبض ظِ حیطِ اّذاف
ًحَُارزؼیببی
تکبلیف
هَاد ٍ ٍظبیل
تبریخ
ؼوبرُ
جلعِ
یبددّی
آهَزؼی  :ؼٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى
اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)
ٍدرصذ آى
داًؽجَ
آهَزؼی
جلعِ
جلعِ
(دقیقِ)
یبدگیری
حرکتی)
ٍیذئَ

 -1آًتی ببدی را تؼریف کٌٌذ.
 -2اًَاع ایوٌَگلبَلیي ّب را بیبهَزًذ.
 -3ایوٌَگلبَلیٌْب را از ًظر خصَصیبت
4

ایوًََگلبَلیي

5

هکبًیعن ػول ایوٌَگلبَلیي

فیسیکی ٍ ؼیویبئی بیبى ًوبیٌذ.
 -4ػولکرد ایوٌَگلبَلیي ّب را در از بیي

ظخٌراًی

اهتحبى تئَری

پرٍشکتَر
هطبلؼِ هٌببغ

هببحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

بردى هبدُ خبرجی تَضیح بذٌّذ.
 -5هکبًیعن شًتیکی در تَلیذ کالض ّبی

ظخٌراًی

هختلف ایوٌَگلبَلیي ّب را بیبى ًوبیٌذ.

هببحثِ

ٍیذئَ

هطبلؼِ هٌببغ

اهتحبى تئَری
هیبى دٍرُ ٍ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

 -6هکبًیعن ّبی شًتیکی درگیر در ایجبد

پبیبى دٍرُ

پرٍشکتَر

تٌَع ایوٌَگلبَلیي ّب را ؼرح دٌّذ.
ٍیذئَ

 -1ظیعتن کوپلوبى ٍ ًقػ ػولکردی آى
را در بذى بیبهَزًذ.
 -2ظیعتن کوپلوبى ٍ اجساء ظبزًذُ آى
را تؼریف ًوبیٌذ ٍ شًتیک آى را ّن
6

تَضیح دٌّذ.

ظیعتن کوپلوبى

 -3راّْبی فؼبل ؼذى ظیعتن کوپلوبى از

پرٍشکتَر

اهتحبى تئَری

ظخٌراًی

هطبلؼِ هٌببغ

هببحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

طریق هعیر کالظیک ،الترًبتیَ ٍلکتیي را
ؼرح دٌّذ.

هؼبًٍت آهَزؼی  -هرکس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ؼبّرٍد
……………………………
ًیوعبل تحصیلی

فرم طرح درض
ًبم درض:

رؼتِ تحصیلی:

هقطغ تحصیلی داًؽجَیبى:

هذرض:

هحل برگساری:

ّذف کلی درض:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
هٌببغ اصلی درض:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ؼوبرُ

تبریخ

جلعِ

جلعِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اظبض ظِ حیطِ اّذاف

رٍغ

آهَزؼی  :ؼٌبختی ،ػبطفی ،رٍاى

یبددّی

حرکتی)

یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل
آهَزؼی

زهبى
جلعِ
(دقیقِ)

تکبلیف

ًحَُارزؼیببی

داًؽجَ

ٍدرصذ آى

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ٍیذئَ

 -4فؼبلیتْبی بیَلَشیک ظیعتن هکول را
بیبى کٌٌذ.
7

فؼبلیتْبی بیَلَشیک

8

راّْبی ایوٌی

9

ظٌتس هَلکَلی

اهتحبى تئَری

ً -5قص ظیعتن کوپلوبى را در ایجبد

ظخٌراًی

بیوبریْب را ؼرح دٌّذ.

هببحثِ

پرٍشکتَر

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 -6تٌظین گرّبی ایي ظیعتن را بؽٌبظٌذ.
ٍیذئَ

خصَصیبت ػولکردی ایوٌی طبیؼی ٍ
اکتعببی را بیبى کٌٌذ.

پرٍشکتَر

تفبٍت ایوٌی طبیؼی ٍ اکتعببی را ؼرح
دٌّذ.
ببزٍّبی هختلف ایوٌی غیر اختصبصی را
بیبى ًوبیٌذ.
ببزٍّبی هختلف ایوٌی اختصبصی را ؼرح
دٌّذ.
راّْبی هختلف ایجبدهصًَیت را ؼرح
دٌّذ.

اهتحبى تئَری
ظخٌراًی

هطبلؼِ هٌببغ

هببحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ًحَُ ػولکرد اًَاع هختلف ٍاکعٌْب را
بیبى ًوبیٌذ.
خطرات احتوبلی تجَیس ٍاکعي ٍ راّْبی
هقببلِ بب آًرا ؼرح دٌّذ.
برًبهِ ٍاکعیٌبظیَى در ایراى را ؼرح
دٌّذ.
کوپلکط ظبزگبر ًعجی را تؼریفًوبیٌذ.
-2ظبختوبى هلکَلی ٍ شًتیکی کوپلکط

ظخٌراًی
هببحثِ

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
هطبلؼِ هٌببغ
پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ظبزگبر ًعجی را ؼرح دٌّذ.
-3چگًَگی ظٌتس هلکَل کوپلکط ظبزگبر
ًعجی را بیبى ًوبیٌذ.
ً -4قػ کوپلکط اصلی ظبزگبر ًعجی را
در ظیعتن ایوٌی خصَصبً در پیًَذ ػضَ
تَضیح دٌّذ.
 -5چگًَگی اثر  HLAدر ایجبد
حعبظیت یب هقبٍهت بِ یک بیوبری را ؼرح
دٌّذ.
ً -1قػ لٌفَظیتْبی  Bدر ایوٌی
َّهَرال را ؼرح دٌّذ.
10

لٌفَظیت ّب

11

لٌفَظیت ّب

12

لٌفَظیت ّب

ً -2قػ لٌفَظیتْبی  Tدر ایوٌی ظلَلی
را بیبى ًوبیٌذ.

ٍیذئَ
ظخٌراًی
هببحثِ

 -3ظلَلْبی ارائِ دٌّذُ آًتی شى بِ
لٌفَظیتْبی  T ٍ Bرا ًبم ببرًذ.
 -4هعیرّبی پردازغ آًتی شى بِ
لٌفَظیتْب را ؼرح دٌّذ.

پرٍشکتَر

اهتحبى تئَری
هطبلؼِ هٌببغ

ٍیذئَ
ظخٌراًی
هببحثِ

 -5چگًَگی فؼبل ؼذى لٌفَظیتْبی B

پرٍشکتَر

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ
اهتحبى تئَری

دٌّذ.

ظخٌراًی

 -6چگًَی فؼبل ؼذى لٌفَظیتْبی  Tپط

هببحثِ

 -7اًَاع ظیتَکبیي ّب را طبقِ بٌذی کٌٌذ

پبیبى دٍرُ

اهتحبى تئَری

پط از ٍرٍد ػبهل بیگبًِ بِ بذى را ؼرح

از ٍرٍد ػبهل بیگبًِ بِ بذى را ؼرح دٌّذ.

هیبى دٍرُ ٍ

پرٍشکتَر

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍ ًبم ببرًذ.
ً -8قػ ػولکردی ظیتَکبیي ّب را ؼرح
دٌّذ.
 -9اصَل ارتببطبت ظلَلی از طریق
ظیتَکبیي ّب را بیبى ًوبیذ.
 -10اّویت ظیتَکبیي ّب در تٌظین ظیعتن
ایوٌی ٍ ظبیر ظیعتن ّب را رکر کٌٌذ.
 -11رٍؼْبی اظتفبدُ از ایي هلکَلْب در
درهبى بیوبریْب را تَضیح دٌّذ.
ً -12حَُ تٌظین پبظخ ّبی ایوٌی ؼبهل
ًقػ آًتی شى – ظلَلْبی ػرضِ کٌٌذُ
آًتی شى  -ظلَلْبی  Tظرکَبگر ٍ ؼبکِ
ایذیَتبیپی را رکر کٌٌذ.
ٍیذئَ

 -1حعبظیت ًَع اٍل یب زٍدرض را
تؼریف ًوبیٌذ.
ٍ -2اشُ ّبی آتَپی ،الرشی ٍ
آًبفیالکعی را تؼریف ًوبیٌذ.
13

حعبظیت ًَع اٍل یب زٍدرض

 -3رًٍذ ؼکل گیری حعبظیت ؼذیذ ًَع
اٍل را ؼرح دٌّذ.

پرٍشکتَر
ظخٌراًی

اهتحبى تئَری
هطبلؼِ هٌببغ

هببحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 -4ػَاهل تؼییي کٌٌذُ تَلیذ IgEرا
تؼریف ًوبیٌذ.

14

ائَزیٌَفیلْب ،هبظتَظیتْب ٍ
ببزٍفیل ّب

 -4ػَاهل تؼییي کٌٌذُ تَلیذ IgEرا
تؼریف ًوبیٌذ.
ً -5قػ ائَزیٌَفیلْب ،هبظتَظیتْب ٍ

ظخٌراًی
هببحثِ

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
هطبلؼِ هٌببغ
پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ببزٍفیل ّب در ایجبد ٍاکٌػ ًَع اٍل را
ؼرح دٌّذ.
ٍ -6اکٌػ قرهسی ٍ تَرم (Wheal and
) flareراتَضیح دٌّذ.
 -7رٍؼْبی تؽخیص ایوًََلَشی آلرشی
ؼبهل تعت ّبی پَظتی ٍ اًذازُ گیری
 IgEرا رکر کٌٌذ.
 -8رٍؼْبی ایوٌَلَشیک درهبًی ٍاکٌػ
حعبظیت ًَع اٍل را ؼرح دٌّذ.
 -9حعبظیت ًَع دٍم ٍ ظَم را تؼریف
ًوبیٌذ.
 -10هٌببغ آًتی شًیک در ایجبد حعبظیت
ؼذیذ ًَع دٍم ٍ ظَم را ًبم ببرًذ.
 -11پبتَشًس ٍ هکبًیعوْبی ایجبدآظیب
ببفتی در ًتیجِ ازدیبد حعبظیت ًَع دٍم
ٍ ظَم را ؼرح دٌّذ ٍ برای ّر هَرد
هثبلْبی ببلیٌی بیبهَزًذ.

ٍیذئَ

 -1گرٍّْبی خًَی را تقعین بٌذی کٌٌذ ٍ
ًحَُ ایجبد آًْب را ؼرح دٌّذ.
 -2تعت ّبی الزم قبل از اًتقبل خَى (
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گرٍّْبی خًَی

گرٍُ خًَی – کراض هچ ) را تَضیح دٌّذ.
ً -3بظبزگبریْبی خًَی بیي هبدر ٍ جٌیي
ػَاقب آًرا ؼرح دٌّذ.

اهتحبى
ظخٌراًی
هببحثِ

تئَری هیبى

پرٍشکتَر
هطبلؼِ هٌببغ

دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ

 -1تَلراًط را تؼریف ًوبیٌذ.
 -2ػلل ایجبد تحول ٍ فؼبل ًؽذى ظیعتن

پرٍشکتَر

ایوٌی بر ػلیِ هلکَلْبی خَد را ؼرح دٌّذ.

اهتحبى

 -3هکبًیسهْبی ایجبد تحول در ظطح
16

ػلل ایجبد تحول ٍ فؼبل ًؽذى

ظلَلْبی  T ٍ Bرا تَضیح دٌّذ.

ظخٌراًی

ظیعتن ایوٌی

 -4ػلل ؼکعت تلَراًط را ؼرح دٌّذ.

هببحثِ

 -5خَد ایوٌی را تؼریف ًوبیٌذ.
 -6هکبًیعن ّبی برٍز بیوبریْبی خَد
ایوٌی را بیبى کٌٌذ.

تئَری هیبى
هطبلؼِ هٌببغ

دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

