ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح درس ) ( Lesson Plan

ﻧﺎم درس :

اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران :

ﻧوع درس :
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﻣدرس :

ﺗﻌداد واﺣد ١٫۵ :

ﺗﺋوری
ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗﻧدرو

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :

دوم ٩۶-٩٧

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس :

٩۶/١١/١۴

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس :

۴٧۶

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ١١-١٢:٣٠

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس :

۶٣٢

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ١١-١٢:٣٠

ﻣﺳؤول درس :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری :

ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗﻧدرو

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩٧/٣/٢۴ :
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣطﮭری
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣطﮭری

روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس :

:

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ٩-١٩

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم :

ﺷرح درس  :در طول اﯾن درس اﺟزا و ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ و ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﻣﻘﺎﺑل ﻋواﻣل
ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻔوﻧﯽ ﺗدرﯾس ﺷده و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑرد اﯾﻣوﻧوﻟوژی در ﺗﺷﺧﯾص ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺑﺎﻓت ھﺎ و ﺳﻠول ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓت ھﺎ و ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻠول ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﺑﺎﻓت ھﺎی ﻟﻧﻔﺎوی ﺗﯾﻣوس ،طﺣﺎل ،ﻋﻘده ھﺎی ﻟﻧﻔﺎوی ،ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﺳﻠول ھﺎی ﻟﻧﻔوﺳﯾﺗﯽ  Bو  Tرا ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد و وﯾژﮔﯽ ھﺎی ھر ﯾﮏ را ﺷرح دھد.
 -٣ﻣوﻧوﺳﯾت ھﺎ ،ﻣﺎﮐروﻓﺎژھﺎ و دﻧدرﯾﺗﯾﮏ ﺳل ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﻧﻘش ھرﯾﮏ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴اﺋوزﯾﻧوﻓﯾل ،ﻧوﺗروﻓﯾل و ﺑﺎزوﻓﯾل را ﺷرح داده و ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ را در ﺑدن ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :آﻧﺗﯽ ژن ھﺎ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت آﻧﺗﯽ ژن ھﺎ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١اﻧﺗﯽ ژن ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٢ :

 -٢ﺑرای اﻧواع آﻧﺗﯽ ژن ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑزﻧد.
 -٣اﻧواع آﻧﺗﯽ ژن را از ﻧظر ﻣﺎھﯾت ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴اﻧواع آﻧﺗﯽ ژن را از ﻧظر ﻋرﺿﮫ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺣوه ﭘﺎﺳﺧدھﯽ ﺑدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ را ﺷرح دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٣ :
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ و ﺳﺎﯾر اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن ھﺎ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ و ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن ھﺎ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن ھﺎ را ﺷرح دھد.
 -٢اﻧواع آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣ﻧﺣوه ﺗوﻟﯾد و ﻋﻣﻠﮑرد اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن ھﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﭘﻠﻣﺎن
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت اﺟزای ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﭘﻠﻣﺎن و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ھﺎ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١اﺟزای ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﭘﻠﻣﺎن را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﮐﻣﭘﻠﻣﺎن را ﺷرح دھد.
 -٣ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ھﺎ را در ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﺷرح دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۴ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ )(MHC
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ )(MHC
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ ) (MHCرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ و ھﻣورال را ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣ﺳﺎﺧﺗﺎر ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۵ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﻣورال
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﻣورال
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﻣورال را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﺗوﻟﯾد آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ ﺗوﺳط ﺳﻠول ھﺎی  Bرا ﺷرح دھد.
 -٣ﺑﻠوغ ﺳﻠول ھﺎی  Bدر ﺑرﺧورد ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ژن را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۶ :

روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ را ﺷرح دھد.
 -٢ﺷﯾوه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑدن ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ژن ھﺎی درون ﺳﻠوﻟﯽ ﺗوﺳط ﺳﻠول ھﺎی  Tرا ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣ﻧﻘش ﻣوﻟﮑول ھﺎی ﭼﺳﺑﺎن در اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٧ :

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٨ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود اﯾﻣﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود اﯾﻣﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود اﯾﻣﻧﯽ را ﺷرح دھد.
 -٢اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود اﯾﻣﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣ﻋ وارض ﻧﺎﺷ ﯽ از ﺑﯾﻣ ﺎری ھ ﺎی ﺧ ود اﯾﻣﻧ ﯽ در ﺑ دن ﻓ رد ﺑﯾﻣ ﺎر را ﺑﯾ ﺎن ﻧﻣ وده و ﻧﺣ وه ﻋﻣﻠﮑ رد اﯾ ن ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭ ﺎ را
ﺷرح دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٩ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﺎ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﺎ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﭘﺎﺳﺧدھﯽ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻋﻔوﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﭘﺎﺳ ﺦ ﺳﯾﺳ ﺗم اﯾﻣﻧ ﯽ ﺑ ﮫ ﻋﻔوﻧ ت ھ ﺎی ﺑﺎﮐﺗرﯾ ﺎﯾﯽ ،وﯾروﺳ ﯽ ،ﻗ ﺎرﭼﯽ و ﻋﻔوﻧ ت ھ ﺎی اﻧﮕﻠ ﯽ را ﺑ ﺎ ﯾﮑ دﯾﮕر ﻣﻘﺎﯾﺳ ﮫ
ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣اﯾﻣﻧﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ و ﻏﯾراﺧﺗﺻﺎﺻﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﺎ را ﺷرح دھد.
 -۴ﻧﻘش ﻣﺎﮐروﻓﺎژھﺎ در اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﺎ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :اﯾﻣوﻧوھﻣﺎﺗوﻟوژی
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت اﯾﻣوﻧوھﻣﺎﺗوﻟوژی
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١اﯾﻣوﻧوھﻣﺎﺗوﻟوژی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔروھﮭﺎی ﺧوﻧﯽ را ﺷرح دھد.
 -٣اﺧﺗﻼﻻت اﯾﻣوﻧوﻟوژﯾﮏ ﺧوﻧﯽ را ﺷرح دھد.

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٠ :

 -۴ارﯾﺗروﺑﻼﺳﺗوز ﺟﻧﯾﻧﯽ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی ﺧوﻧﯽ ﻣﺎدر و ﺟﻧﯾن را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -٢راﺑطﮫ اﯾﻣوﻧوﻟوژﯾﮏ ﻣﺎدر و ﺟﻧﯾن را ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣ﺳﻘط ھﺎی اﯾﻣوﻧوﻟوژﯾﮏ و ﺧودﺑﮫ ﺧودی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١١ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﭘﯾوﻧد
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -٢داروھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر اﯾﻣﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣دﻓﻊ ﺣﺎد  ،ﻓوق ﺣﺎد و ﻣزﻣن ﺑﺎﻓت ﭘﯾوﻧدی را ﺷرح دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٢ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ و ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺎدرزادی را ﺷرح دھد.
 -٣ﻧﻘص ﺗوام ﺳﻠول ھﺎی  Bو  Tرا ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴اﺧﺗﻼﻻت ﻣﺎدرزادی ﻓﺎﮔوﺳﯾت ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :واﮐﺳن ھﺎ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﮐﺳن ھﺎ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١واﮐﺳن ھﺎ و ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﭘﯾداﯾش آن ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢اﻧواع واﮐﺳن ھﺎ را ﺷرح دھد.
 -٣ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮫ واﮐﺳن ھﺎ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٣ :

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۴ :

ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺳرطﺎن
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺳرطﺎن
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﺗوﻣورھﺎی ﺳرطﺎﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻣﺎرﮐرھﺎی ﺳﻠول ھﺎی ﺳرطﺎﻧﯽ را ﺷرح دھد.
 -٣اﯾﻣوﻧوﺗراﭘﯽ ﺳرطﺎن ھﺎ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۵ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ازدﯾﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﮐﻧش ھﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻓﺻل داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١وﯾژﮔﯽ ھﺎی آﻟرژن ھﺎ را ﺷرح دھد.
 -٢اﻧواع آﻟرژن را ﻧﺎم ﺑﺑرد و آن ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣آﻟرژی ھﺎ و اﻧواع ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی آﻟرژﯾﮏ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴ﺳﻠول ھﺎی ھدف در واﮐﻧش ھﺎی آﻧﺎﻓﯾﻼﮐﺳﯽ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻣدﯾﺎﺗورھﺎی اﺻﻠﯽ در ازدﯾﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻓوری را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۶ :

روش ﺗدرﯾس :
وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :وﯾدﺋو ﭘروژﮐﺗور ،ﮐﺗﺎب ،ﺗﺧﺗﮫ واﯾت ﺑرد و ﻟﺑﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو :
 آزﻣون ﻣﯾﺎن ﺗرم  ۴ﻧﻣرهآزﻣون ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ١۴ﻧﻣره ﺣﺿور در ﮐﻼس  ١ﻧﻣرهاﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت داﻧﺷﺟوﯾﯽ  ١ﻧﻣرهﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ  :اراﺋﮫ ﮐﻼﺳﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳرﻓﺻل ھﺎی درس اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای و ﻣﻔﮭوﻣﯽ
وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو  :ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾش از ﺣﺿور در ﮐﻼس درس ،ﺣﺿور ﻣﻧظم ﺗوام ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ در ﮐﻼس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ،آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑرای آزﻣون ھﺎی ﮐﻼﺳﯽ ،ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣﻧﺎﺑﻊ :

-١اﺑوﻟﻌﺑﺎس ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺳﻠوﻟﯽ ﻣﻠﮑوﻟﯽ ،١٣٨٧ ،ﻣﺗرﺟم :دﮐﺗر ﻣﺎھرو ﻣﯾر اﺣﻣدﯾﺎن ،ﺗﮭران :ﻧﺷر ﺳﻣﺎط.
-٢وﺟﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﻣد ،١٣٨٩ ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ،ﺗﮭران اﻧﺗﺷﺎرات ﺟﮭﺎد داﻧﺷﮕﺎھﯽ

3- Richard A. Goldsby, Thomas J. Kindt, Barbara A. Osborne, Janis Kuby, Immunology, W.H.
Freeman & Company, 2000.

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح دوره ) ( Course Plan
_____________________________________________________________________
ﻧﺎم درس :

ﻧوع درس :

اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران :

ﺗﺋوری

ﻣدرس :

ﺗﻌداد واﺣد ١٫۵ :

ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗﻧدرو

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس :

دوم ٩۶-٩٧

٩۶/١١/١۴

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس :

۴٧۶

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ١١-١٢:٣٠

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس :

۶٣٢

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ١١-١٢:٣٠

ﻣﺳؤول درس :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری :

ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗﻧدرو

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩٧/٣/٢۴ :
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣطﮭری
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣطﮭری

روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس :

:

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ٩-١٩

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم :

ﺷرح درس  :ﺷرح درس  :در طول اﯾن درس اﺟزا و ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ و ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد آن در ﻣﻘﺎﺑل
ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻔوﻧﯽ ﺗدرﯾس ﺷده و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑرد اﯾﻣوﻧوﻟوژی در ﺗﺷﺧﯾص ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
اھداف ﮐﻠﯽ :
-١آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓت ھﺎ و ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻠول ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ
 -٢ﺷﻧﺎﺧت آﻧﺗﯽ ژن ھﺎ
-٣آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ و ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن ھﺎ
-۴ﺷﻧﺎﺧت اﺟزای ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﭘﻠﻣﺎن و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت آن ھﺎ
-۵ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ )(MHC
-۶ﺷﻧﺎﺧت ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﻣورال
٧آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ
-٨ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود اﯾﻣﻧﯽ
-٩آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﺎ

 -١٠ﺷﻧﺎﺧت اﯾﻣوﻧوھﻣﺎﺗوﻟوژی
-١١ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری
 -١٢ﺷﻧﺎﺧت اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎ
-١٣ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ
-١۴آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﮐﺳن ھﺎ
-١۵ﺷﻧﺎﺧت اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺳرطﺎن
-١۶آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ واﮐﻧش ھﺎی ازدﯾﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت

اھداف رﻓﺗﺎری :
-١ﺑﺎﻓت ھﺎی ﻟﻧﻔﺎوی ﺗﯾﻣوس ،طﺣﺎل ،ﻋﻘده ھﺎی ﻟﻧﻔﺎوی ،ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
-٢اﻧﺗﯽ ژن ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺑرد و ﺑرای اﻧواع آﻧﺗﯽ ژن ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑزﻧد.
-٣ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن ھﺎ را ﺷرح دھد و اﻧواع آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
-۴اﺟزای ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﭘﻠﻣﺎن را ﻧﺎم ﺑﺑرد و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﮐﻣﭘﻠﻣﺎن را ﺷرح دھد.
-۵ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ ) (MHCرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد و ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ و
ھﻣورال را ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾد.
-۶ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﻣورال را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
-٧ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ را ﺷرح دھد.
-٨ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود اﯾﻣﻧﯽ را ﺷرح دھد و اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود اﯾﻣﻧﯽ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
-٩ﭘﺎﺳﺧدھﯽ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻋﻔوﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
-١٠ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮔروھﮭﺎی ﺧوﻧﯽ را ﺷرح دھد و اﺧﺗﻼﻻت اﯾﻣوﻧوﻟوژﯾﮏ ﺧوﻧﯽ را ﺷرح دھد.
-١١اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.
-١٢اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﭘﯾوﻧد اﻋﺿﺎ را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد.

-١٣ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ و ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
-١۴واﮐﺳن ھﺎ و ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﭘﯾداﯾش آن ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
-١۵ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﺗوﻣورھﺎی ﺳرطﺎﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
-١۶وﯾژﮔﯽ ھﺎی آﻟرژن ھﺎ را ﺷرح دھد و اﻧواع آﻟرژن را ﻧﺎم ﺑﺑرد و آن ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :
وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :وﯾدﺋو ﭘروژﮐﺗور ،ﮐﺗﺎب ،ﺗﺧﺗﮫ واﯾت ﺑرد و ﻟﺑﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو :
 آزﻣون ﻣﯾﺎن ﺗرم  ۴ﻧﻣرهآزﻣون ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ١۴ﻧﻣره ﺣﺿور در ﮐﻼس  ١ﻧﻣرهاﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت داﻧﺷﺟوﯾﯽ  ١ﻧﻣرهﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ  :اراﺋﮫ ﮐﻼﺳﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺳرﻓﺻل ھﺎی درس اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای و ﻣﻔﮭوﻣﯽ
وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو  :ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾش از ﺣﺿور در ﮐﻼس درس ،ﺣﺿور ﻣﻧظم ﺗوام ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ در ﮐﻼس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ،آﻣﺎدﮔﯽ
ﺑرای آزﻣون ھﺎی ﮐﻼﺳﯽ ،ﻋدم اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣﻧﺎﺑﻊ :
-١اﺑوﻟﻌﺑﺎس ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺳﻠوﻟﯽ ﻣﻠﮑوﻟﯽ ،١٣٨٧ ،ﻣﺗرﺟم :دﮐﺗر ﻣﺎھرو ﻣﯾر اﺣﻣدﯾﺎن ،ﺗﮭران :ﻧﺷر ﺳﻣﺎط.
-٢وﺟﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﻣد ،١٣٨٩ ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ،ﺗﮭران اﻧﺗﺷﺎرات ﺟﮭﺎد داﻧﺷﮕﺎھﯽ

3- Richard A. Goldsby, Thomas J. Kindt, Barbara A. Osborne, Janis Kuby, Immunology, W.H.
Freeman & Company, 2000.

ﺗﻘوﯾم درس :
ﺟﻠﺳﮫ
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴
١۵
١۶

ﻋﻧوان
ﺑﺎﻓت ھﺎ و ﺳﻠول ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ
آﻧﺗﯽ ژن ھﺎ
آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎ و ﺳﺎﯾر اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن ھﺎ
ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻣﭘﻠﻣﺎن
ﺳﯾﺳﺗم ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺳﺟﯽ )(MHC
ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﻣورال
ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺳﻠوﻟﯽ
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﺧود اﯾﻣﻧﯽ
اﯾﻣﻧﯽ در ﺑراﺑر ﻋﻔوﻧت ھﺎ
اﯾﻣوﻧوھﻣﺎﺗوﻟوژی
اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺑﺎروری و ﻧﺎﺑﺎروری
اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﭘﯾوﻧد
ﻧﻘص اﯾﻣﻧﯽ
واﮐﺳن ھﺎ
اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺳرطﺎن
ازدﯾﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت
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