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 کالس درس در يک ّفتِ( سبػت از 2)برای يک جلسِ از درس، برای هثبل 

 

 یٍ رضتِ هقطغ   ػلَم آزهبيطگبّي گرٍُ آهَزضي:   پیراپسضکيداًطکدُ:

 کبرضٌبسي ًبپیَستِ ػلَم آزهبيطگبّي تحصیلي:
 ًداردیص ًیبز: پ   ًظریًَع ٍاحد:  2 تؼداد ٍاحد:   ايوًََلَشی  ًبم درس:

 B4کالس هکبى برگساری:                   10-8 :سبػت     يکطٌبِ :کالس: رٍززهبى برگساری 

خبًن قرُ  هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:   خبًن قرُ گسلَ هسئَل درس:   ًفر 21 تؼداد داًطجَيبى:

 دکتر ًبصری -دکتر هحسي زادگبى -گسلَ

 )لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د

شذى ایوٌی راتی , عولکرد آى در برابر عفًَتْا، اجسای سیستن ایوٌی راتی، تکاهل شرح ایوٌی راتی, علت فعال  در ایي درس

 ٍ عولکرد سیستن ایوٌی در برابر تَهَرّا شرح دادُ خَاّذ شذ.  ، ًحَُء اًتخاب آًْاB  ٍTلٌفَسیتْای 
 

 

   :يّدف کل

 عَاهل ریًَتْا ، تَهَرّا ٍ سا،عف یخَد یشًْا یٍ عولکرد آى در برابر آًت یوٌیا ستنیسجسئیات با   آشٌائی کاهل

 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 .ی تَسط اجسای هیکرٍبی را شرح دّذًحَُء فعال شذى سلَلْای ایوٌی رات -

   .پرٍسِء فاگَسیتَز ٍ ًحَُء بِ اتفاق افتادى آى را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ -

 .هعرفی کٌذرا  ّا PAMP  ٍPRRاًَاع  -

 را تَضیح دّذ. در برابر عفًَتْا ًحَُء فعال شذى سیستن ایوٌی راتی  -

 .کٌذیاى ب را ایوٌی راتی ٍ اکتسابی اساسی بیي تفاٍتْای -
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 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 شفاّی  پرسش ٍ پاسخ ایوٌی راتی تعریف فاگَسیتَز -ایوٌی راتی دقیقِ 011

 

اًَاع سللَلْا ٍ اجلسای     

 ایوٌی راتی

  سخٌراًی تعاهلی

ٍ  PAMPاًلللللللَاع   

PRRّا 

  ًوایش اسالیذ

ًحللَُء فعللال شللذى     

ایوٌی راتی بِ ٍاسطِء 

ٍ  اجلللسای هیکرٍبلللی 

هسیرّای سیگٌالیٌگ 

 آى

  

   پذیذُء التْاب  

سلَلْای ایوٌی راتی ٍ   

ًحَُ عولکلرد آًْلا در   

 برخَرد با پاتَشًْا

  

 

 

 

 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 .  تَضیح دّذ را B یتْایهراحل تکاهل لٌفَس -

 شٌاختی(ّذف را تَضیح دّذ. )در هرحلِء تکاهل  Bاًتخاب لٌفَسیتْای  -

 هعرفی ٍ ًقش آًْا را بیاى کٌذ. ًْای ایوًََگلبَلیٌْا راعَاهل دخیل در بازآرائی ش -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ.  بازآرائی شًْای ایوًََگلبَلیٌْاٍقَع ٍ  ًحَُء برخَرد لٌفَسیتْای در حال تکاهل با آًتی شًْای خَدی -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي  ی تدريسضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

هٌشلللللا ٍ تَلیلللللذ   Bتکاهل ٍ بلَغ لٌفَسیتْای  دقیقِ 011

 Bلٌفَسیتْای 

 شفاّی  پرسش ٍ پاسخ  

اًتخللاب لٌفَسللیتْای   

B در هحل تَلیذ 

 )کتبی(کَئیس  سخٌراًی تعاهلی

 Receptorپذیللذُء   

Editing 

  ًوایش اسالیذ

 Allelicپذیلللذُء   

Exclusion 

  

بلللاز آرائلللی شًْلللای    

 ایوًََگلبَلیٌْا

  

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

 

 

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 . تَضیح دّذ را T یتْایهراحل تکاهل لٌفَس -

 را تَضیح دّذ.در هرحلِء تکاهل  Tاًتخاب لٌفَسیتْای  -

سیلِ ٍ  تج را Tگیرًلذُ لٌفَسلیتْای    یشًْلا  یبلازآرائ ٍقَع ٍ  یخَد یشًْا یدر حال تکاهل با آًت یتْایًحَُء برخَرد لٌفَس -

 تحلیل کٌذ.  

 در هراحل هختلف تکاهل را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. Tبیاى فٌَتیپی لٌفَسیتْای  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

هٌشلللللا ٍ تَلیلللللذ    T یتْایتکاهل ٍ بلَغ لٌفَس دقیقِ 011

در  Tلٌفَسلللللیتْای 

 حال تکاهل

 شفاّی  پرسش ٍ پاسخ  

اًتخللاب لٌفَسللیتْای   

T  در هحل تَلیذ 

 )کتبی(کَئیس  سخٌراًی تعاهلی

بلللاز آرائلللی شًْلللای    

گیرًذُء لٌفَسلیتْای  
T   

  ًوایش اسالیذ

     

 

 

 

 

 بری جلسِ چْبرم:اّداف رفت

 

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

   ًقش سلَلْای ایوٌی کِ باعث تَهَرزائی هیشًَذ را بیاى کٌذ. -

 .  تَضیح دّذرا چگًَگی عولکرد سیستن ایوٌی در برابر تَهَر  -

   . چگًَگی هکاًیسوْای فرار تَهَر از سیستن ایوٌی را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ -

 صحت ٍ سقن ًظریِ هراقبت ایوٌی در برابر تَهَر را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. -

 رٍشْای هختلف ایوًََتراپی بر علیِ تَهَر را تَضیح دّذ. -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

تعریف تَهلَر ٍ اًلَاع    رایوًََلَشی تَهَ دقیقِ 011

 آًتی شًْای تَهَری

 شفاّی  پرسش ٍ پاسخ  

ًقللللش ٍ عولکللللرد    

سیسلللللتن ایوٌلللللی 

حفلللا تی در برابللللر  

 تَهَر

 )کتبی(کَئیس  سخٌراًی تعاهلی

ًقللللش ٍ عولکللللرد    

سلللَلْای ایوٌللی کللِ 

باعللللث تَهللللَرزائی  

 هیشًَذ

 کتبیاهتحاى  ًوایش اسالیذ

 )پایاى ترم( 

هکاًیسلللوْای فلللرار    

از دسلللترس تَهلللَر 

 سیستن ایوٌی

  

   اًَاع ایوًََتراپی   

عولکللللرد رٍشللللْای   

در هختلف ایوًََتراپی 

 هختلف یّا یویبذخ
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 کالس درس در يک ّفتِ( سبعت از 2)برای يک جلسِ از درس، برای هثبل 

 

 یٍ رضتِ هقطع  علَم آزهبيطگبّي گرٍُ آهَزضي:   پیراپسضکي داًطکدُ:

 کبرضٌبسي ًبپیَستِ علَم آزهبيطگبّي تحصیلي:
 ًداردیص ًیبز: پ  عوليًَع ٍاحد:   1تعداد ٍاحد:   ايوًََلَشی  ًبم درس:

 آزهبيطگبُ ايوًََلَشیهکبى برگساری:                   12-10:سبعت      يکطٌبِ:الس: رٍززهبى برگساری ک

خبًن قرُ  هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:   خبًن قرُ گسلَ هسئَل درس:   ًفر 21 تعداد داًطجَيبى:

 دکتر ًبصری -دکتر هحسي زادگبى -گسلَ

هختلف ایوًََاسی اص جولِ تستْای هختلف آگلَتیٌاسیَى ٍ سٌجش هقادیش  دس ایي ٍاحذ سٍشْای )لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د

دادُ ٍ  کن ًوًَِ تَسط سٍشْای دیگش ایوًََاسی اص جولِ الیضا ششح دادُ خَاّذ شذ ٍ داًشجَیاى تایستی ایي سٍشْا سا ػوال اًجام 

 تَاًائی تفسیش آصهایشات سا تذست تیاٍسًذ.
 

 

   :يّدف کل

 شات سشٍلَطی ٍ ایوًََاسی ٍ تفسیش ًتایج آصهایشاتهْاست دس اًجام آصهای

 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد سسدس پایاى د  

 سا تَضیح دّذ.   ًحَُء اًجام آصهایش ٍیذال -

 .ًشاى دّذ هْاست الصم دس گشفتي سوپلش تِ دست ٍ ًوًَِ تشداسی تا سوپلش سا -

 .هٌفی تِ دسستی تشخیص دّذ ًوًَِ ّای آگلَتیٌِ شذُ سا اص ًوًَِ ّای -

 تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ. ساًتایج آصهایش ٍیذال  -

 هیض کاس خَد سا تؼذ اص اتوام آصهایش تویض ٍ هشتة کٌذ. -
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 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

شفهههی تاسیخچهههِ ٍ هؼ تست ٍیذال دقیقِ 021

 تست ٍیذال

اسصیههاتی ًحههَُء اًجههام  پشسش ٍ پاسخ

 آصهایش

تشسسههی آًتههی طًْههای   

سالوًَالّا تشای اًجهام  

 آصهایش ٍیذال

گههضاسک کههاس ٍ  ِءیههتْ 

 جیًتهها شیتفسههاسصیهاتی  

 شیآصها

   تفسیش ًتایج آصهایش  

   سٍک اًجام کاس  

 

 

 

 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

سٍد اص فشاگیش اًتظاس هی سسدس پایاى د  

 دّذ. حیسا تَض  ASO ،CRP ،HCG  ،RFشاتیاساس اًجام آصها -

 .تِ ًوایش تگزاسدسا  غیسش َىیٌاسیآگلَت شاتیهْاست الصم دس اًجام آصها -

 .تِ دسستی گضاسک کٌذًتایج آصهًَْای آگلَتیٌاسیَى سشیغ سا  -

 سا تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ.   کارب دس آصهایشات تاال ٍ هٌفی ٍ هَاسد هثثت آصهایشات ًتایج  -
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 3 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

) سهشیغ تستْای آگلَتیٌاسیَى  دقیقِ 021

CRP ،RF ،HCG ،ASO) 

 ، RFهؼشفی آصهایش 

هَاسد استفادُ ، تفسیش 

ًتههایج ٍ ًحههَُء اًجههام 

 آى

اسصیههاتی ًحههَُء اًجههام  ٍ پاسخپشسش 

 آصهایش

هؼشفههههی آصهههههایش    

CRP ،  ُهَاسد اسهتفاد

ٍ ًحَُء  جیًتا شی، تفس

 اًجام آى

گههضاسک کههاس ٍ  ِءیههتْ 

 جیًتهها شیتفسههاسصیهاتی  

 شیآصها

هؼشفههههی آصهههههایش    

HCG ، ُهَاسد استفاد

ٍ ًحَُء  جیًتا شی، تفس

 اًجام آى

  

 ASOهؼشفی آصهایش   

ههههَاسد اسههههتفادُ ،   ،

ٍ ًحهَُء   جیًتها  شیتفس

 اًجام آى

  

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

  .اختصاصیت ٍ حساسیت سٍشْای هختلف الیضا سا تَضیح دّذ -

 . ًشاى دّذهْاست الصم دس اًجام آصهَى الیضا سا  -

 سا تَضیح دّذ.  استفادُ اص ًوًَِ ّای استاًذاس ٍ کٌتشل دس آصهَى الیضا -

 تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ.  ساًتایج آصهَى الیضا  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

اسصیههاتی ًحههَُء اًجههام  پشسش ٍ پاسخ تاسیخچِ ٍ هؼشفی الیضا الیضا دقیقِ 021

 آصهایش

هشاحل هختلهف اًجهام     

 آصهَى الیضا 

گههضاسک کههاس ٍ  ِءیههتْ 

 جیًتهها شیتفسههاسصیهاتی  

 شیآصها

اًَاع الیهضا )تهش اسهاس      

 سٍک اًجام شذُ(

 کتثی ٍ ػولی  اهتحاى  

 )پایاى تشم(

تفسهههیش حساسهههیت ٍ   

 اختصاصیت اًَاع الیضا

  

تفسههیش ًتههایج آصهههَى   

 الیضا

  

   سٍک اًجام کاس  
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 کالس درس در يک ّفتِ( سبػت از 2)برای يک جلسِ از درس، برای هثبل 

 

 تحصیلي: یٍ رضتِ هقطغ   ػلَم پبيِ گرٍُ آهَزضي:   پیراپسضکي داًطکدُ:

 اتبق ػول-کبرضٌبسي ًبپیَستِ
 ًداردیص ًیبز: پ  ًظریًَع ٍاحد:   2تؼداد ٍاحد:   ايوًََلَشی  ًبم درس:

  Bکالس هکبى برگساری:                   12-10 :سبػت     ضٌبِدٍ-:زهبى برگساری کالس: رٍز

خبًن قرُ  هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:   خبًن قرُ گسلَهسئَل درس:   ًفر 20 تؼداد داًطجَيبى:

 گسلَ، دکتر هحسي زادگبى، دکتر ًبصری

  )لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د

ٍ عولکرد سیستن ایوٌی در برابر عولکرد آًْا ، ًقش تَلراًس در سیستن ایوٌی  در ایي درس آشٌائی کاهل  با آًتی شى ٍ آًتی بادی ،

 .آٍرًذرا بذست  یوٌیا ستنیس کیآکاده یآشٌائ یتَاًائ اىیکِ داًشجَ رٍدیاًتظار ه بیترت يیبذ تَهَرّا شرح دادُ خَاّذ شذ.
 

   :يّدف کل

 اًِ ٍ غیر بیگاًِعَاهل بیگ سیستن ایوٌی ٍ عولکرد آى در برابر کلیات آشٌائی با 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

   .تفاٍت بیي آًتی شًْای هختلف را بیاى کٌذ -

 را فْرست کٌذ.   ْایباد یهختلف آًت یکالسْا -

 را تَضیح دّذ.  تَزیٍ فاگَس ْایباد یساختواى آًت -
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 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ

 قِ(هذت زهاى)دقی

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 -آًتییییی بییییادی-آًتییییی شى دقیقِ 011

 فاگَسیتَز

هعرفیییی آًتیییی شى ٍ  

 آًتی بادی

 شفاّی پرسش ٍ پاسخ  

سییاختواى شیییویائی    

 آًتی بادیْا

  ی تعاهلیسخٌراً

اًییَاک کالسییْا ٍ زیییر    

 کالسْای آًتی بادی

  ًوایش اسالیذ

ًحییَُ شٌاسییائی آًتییی   

 شى ٍ آًتی بادی

  

   هعرفی فاگَسیتَز  

چگًَگی فعیا  شیذى     

 فاگَسیتْا

  

چگًَگی اتفاق افتیادى    

 فاگَسیتَز

  

 

 

 

 

 

 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

   .ًام ببردرا اک تَلراًس اًَ -

 دّذ.   حیرا تَض یطیٍ هح یتَلراًس هرکس -

 .بیاى کٌذرا  بیواریْای اتَایویَىعَاهل بیواریسا در  -

 . را تَضیح دّذ ٍ شکست تَلراًس َىیویاتَا یْایواریعلت برٍز ب -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 شفاّی پرسش ٍ پاسخ   تعریف تَلراًس ًَیتیتَلراًس ٍ اتَایوی دقیقِ 011

 )کتبی(کَئیس  ی تعاهلیسخٌراً اًَاک تَلراًس  

ًحَُء بِ اتفاق افتیادى    

 تَلراًس

  ًوایش اسالیذ

شکسیییت تیییَلراًس ٍ   

بییییرٍز بیواریْییییای  

 اتَایویَى

  

اتیَلییَشی بیواریْییای    

 اتَایویَى

  

اًییییَاک بیواریْییییای    

تقسییین اتَایویییَى ٍ 

بٌذی آًْیا بیر اسیاس    

 عاهل بیواریسا

  

 

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

   را رکر ًوایذ. آًتی شًْای تَهَریاًَاک  -

 بیاى کٌذ. را  یوٌیا ستنیفرار تَهَر از س یسوْایهکاً . -

 دّذ.  را تَضیح دفاک سلَلْای هختلف سیستن ایوٌی در برابر تَهَرًحَُء   -

 اّویت ایوًََتراپی در درهاى تَهَرّا را رکر ًوایذ. -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

تکرار هطالب بیا شییَُ    تعریف بذخیوی ایوًََلَشی تَهَر قِیدق 011

 ّای هختلف

 شفاّی

شًْیییای  اًیییَاک آًتیییی  

 تَهَری

پرسش ٍ پاسخ قبیل ٍ  

 بعذ از ّر هبحث

 )کتبی(کَئیس 

ًحیییییَُء برخیییییَرد   

سییییلَلْای ایوٌییییی  

حفیییا تی در برابییییر  

 تَهَر

 کتبیاهتحاى  

 )پایاى ترم(

اًَاک ایوًََتراپی ّیای    

صَرت گرفتِ بر علییِ  

 تَهَر
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