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  :رسدشرح 

آموزش روند تولید و تمایز سلولهای ایمنی، پاسخ ایمنی هومورال و سلولی، پاسخ ایمنی، تنظیم ایمنی، نقایص ایمنی، خود ایمنی و 
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   :يهدف کل

 ذاتی و اکتسابی یفاکتورهای موجود در ایمن ،و تنظیمی  موثر سلولهای ،آشنایی با مبانی و اصول و تئوریهای مرتبط با سیستم ایمنی 

 ایمنوژنتیک و تنوع پاسخ. ، 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 2 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

می رود: از فراگیر انتظار رسدر پایان د  

 (ی) هدف شناخت تولید و تکثیر و تمایز سلولهای لنفاوی را توضیح دهد.  -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.دخیل در ایمنی ذاتی  سلول های -

 (ی) هدف شناختدینما فهرست را یذات یمنیدر ا لیدخ سیتوکاین های مختلف -

 یدهد. )هدف شناخت حیتوضرا اختصاصیو  یذات یمنیا ارتباط -

 ی() هدف شناختدینما تجزیه و تحلیل را یذات یمنیدر ا مکانیسم های درگیر -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تولیدددد و تکثیدددر و تمدددایز    30

 سلولهای لنفاوی

 رید و تکث دید تول مراحل 

 لیو عوامل دخسلولها

 تعاملی روش سخنرانی

 وپرسش وپاسخ

فعال در کدسس  حضور 

درس، بحددددددددد  و  

پاسخگویی به سدااتت  

 ) شفاهی(

انواع سلولهای درگیدر و   یذات یمنیدر ا لیعوامل دخ 35

وسیسددتم  عملکددرد آنهددا

 کمپلمان

 سددیتوکاین هددایانددواع 

 و عملکرد آنها ریدرگ

  یوئئدیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 ) شفاهی(سااتت 

 و مکانیزم هدای ندوین    عوامل 35

 یذاتددد یمندددیدر ا لیددددخ

و  یذاتددد یمندددیارتبددداط او

 یاختصاص

انددواع مکانیسددم هددای   

ندددددددوین نظیدددددددر  
NETOSIS 

وارتبداط  عوامل واسدهه  

 یو اختصاص یذات یمنیا

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ

حضور فعال در کدسس  

و بح  و تبدادل  درس 

 نظر
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 اهداف رفتاری جلسه دوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 

 (یانواع مختلف التهاب را فهرست کند. )هدف شناخت  -

 (یدهد. )هدف شناخت حیمراحل مختلف التهاب حاد را را توض  -

 (یکند. )هدف شناخت لیو تحل هیالتهاب حاد و مزمن و را تجز یتفاوت ها  -

 (ی)هدف شناختضیح دهد.را تو گرید یهایماریو ب ه عنوان عامل زمینه ایب ارتباط التهاب  -
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  یوئئدیددو لمیارائدده فدد  مراحل و عوامل دخیل التهاب حاد 25

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ و

س حضور فعال در کدس 

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

 یتعامل روش سخنرانی لیمراحل و عوامل دخ التهاب مزمن 20

 وپرسش وپاسخ

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

پدددداتولوژی و سددددیر   تفاوت های التهاب حاد و مزمن 25

 بهبودی

 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ

حضور فعال در کدسس  

و بح  و تبدادل  درس 

 نظر

ارتبدداط التهدداب و بیماریهددای    30

 دیگر

روش سددددددددخنرانی  مکانیسم ارتباط

 وپرسش وپاسخ

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(
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 ومسجلسه  یاهداف رفتار 

 (ی. )هدف شناختذکر نمایدرا  انواع مختلف آنتی ژن  - 
 (یف شناختدهد. )هد حیرا توض سوپر آنتی ژنها  -

 (ی. )هدف شناختنماید لیو تحل هیتجزرا  نقش سلولهای دندرتیک در پاسخ ایمنی  -

 (ی. )هدف شناختدینما لیو تحل هیتجز  یمنیدر پاسخ ا ماکروفاژ و انواع آن را ینقش سلولها -

 (ی)هدف شناختان نماید.در این پروسه بی ماکروفاژ و انواع آن را ینقش سلولهاو  زیوژنزیآنژ یو مضار احتمال دیفوا -

  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سدوپر   و ژن  یانواع مختلف آنت 35

 ژنها   یآنت

در  کیدندددرت ینقددش سددلولها

    یمنیپاسخ ا

 ارتباط سمیمکان

دخیدل اعدم از    وعوامل

سددددیتوکاین هددددا و  

 مروطه رسپتورهای

  یوئئدیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر

فواید و مضدار   زیوژنزیآنژ یمعرف 35

 ینقدش سدلولها   و آن احتمالی

 در آن ماکروفاژ

 ترمیم و  زدریوژنزیآنژ

 سرطان زدریوژنزیآنژ

حضور فعال در کدسس   یروش سخنرانی تعامل

تبدادل  درس و بح  و 

 نظر

روش سددددددددخنرانی  مکانیسم ارتباط در بیماریهای دیگر زیوژنزیآنژ 30

 وپرسش وپاسخ

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(
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 :چهارماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ر نماید.را ذک یسلول یمنیا یدر پاسخها ریدرگ یانواع سلولها -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) IIکسس  MHC یژنها در کنار مولکولها یپردازش و عرضه آنت ریمس -

 .را فهرست کند Iکسس  MHC یژنها در کنار مولکولها یپردازش و عرضه آنت ریمس -

 شناختی(هدف . )دیرا ذکر نما یسلول یمنیا یدر پاسخها ریدرگ یانواع سلولها -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(آنها  یعملکرد یهایژگیژن و و یعرضه کننده آنت یمختلف سلولها انواع -

 (ی)هدف شناخت کند. انیب T یتوسط سلولها ینحوه بروز اعمال اجرائ - -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

20  

 

 

 

 

 

 

 یمند یا یپاسخها

 یسلول

 

ژنها در  یپردازش و عرضه آنت ریمس

 IIکسس  MHC یکنار مولکولها

روش  روش سددخنرانی

وپرسدددش  سدددخنرانی

 وپاسخ

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر

ژنها در  یپردازش و عرضه آنت ریمس 20

 Iکسس  MHC یکنار مولکولها

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ

عال در کدسس  حضور ف

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

 یدر پاسدخها  رید درگ یانواع سلولها 20

 یسلول یمنیا

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

عرضه کنندده   یانواع مختلف سلولها 20

 آنها یعملکرد یهایژگیژن و و یآنت

روش سددددددددخنرانی 

 وپاسخوپرسش 

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

 یتوسط سدلولها  یبروز اعمال اجرائ 20
T   

  یوئئدیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ و

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر
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 :پنجم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.هومورال  یمنیا یدر پاسخها ریدرگ یاع سلولهاانو -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) Tو  B یدر واکنش متقابل سلولها ریدرگ یانواع مولکولها -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )  هایباد یآنت یعملکرد یهایژگیو -

 ختی(را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شنا FC یها رندهیگ تیاهم -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یپاسدخها در   ریدرگ یسلولها 20

 هومورال    یمنیا

 رید درگ یانواع سدلولها 

 یمنددیا یدر پاسددخها

 هومورال

روش سددددددددخنرانی 

و  وپرسددش وپاسددخ  

 سمینار

حضور فعال در کدسس  

ی بده  درس و پاسخگوی

 سااتت ) شفاهی(

 یپاسخهادر  ریدرگ یمولکولها 30

 هومورال    یمنیا

 ریدرگ یانواع مولکولها

در واکدددنش متقابدددل 

 Tو  B یسلولها

 روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  تعاملی 

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر

  هددددایباد یآنتدددد یعملکددددرد 35

 هومورال    یمنیا یپاسخهاو

 یلکددردعم یهددایژگیو

 هایباد یآنت

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

 یپاسخهامهم در   یها رندهیگ 25

 هومورال    یمنیا

 یهددا رندددهیگ تیدداهم
FC 

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(
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 ششماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. انواع آنتی ژنهای سازگاری -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) انتی ژن داخلی و خارجی پردازش عوامل موثر در مسیر های -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) MHCIIو  MHCI.ساختار  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(MHCII وMHCI های پردازشتفاوت مسیر  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یانددواع آنتدد  توضددیح یسازگار یژنها یانواع آنت 20

 یسازگار یژنها

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

ر کدسس  حضور فعال د

درس و بح  و تبدادل  

 نظر

 یهددا ریعوامددل مددوثر در مسدد  30

و  یژن داخلدد یپددردازش انتدد 

 یخارج

  ریدرگ یانواع مولکولها

پردازش  یها ریدر مس

و  یژن داخلددد یانتددد

 یخارج

 نقدددش هدددر یدددک از 

 در ریدددرگ یمولکولهددا

 پردازش یها ریمس

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

حضور فعال در کدسس  

بده  درس و پاسخگویی 

 سدددااتت ) شدددفاهی(

 وارائه سمینار

سددداختار  جزئیدددات   MHCIIو  MHCIساختار - 20

.MHCI 

سددداختار  اتیدددجزئ

.MHCII 

 بررسدی تفداوت هدای   

 ی واهمیت آن ساختار

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سدددااتت ) شدددفاهی(

 ناریوارائه سم

 پدردازش   یهدا  ریتفاوت مسد  30

MHCIو MHCII 

 ریمسددددد اتیدددددجزئ

 MHCIپردازش

 ریمسددددد اتیدددددجزئ

 MHC IIپردازش

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر
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 :مهفت اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  . را ذکر نماید.انواع پیوند -

 شناختی(هدف ا فهرست کند. )ر مکانیسم های رد پیوند را -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) پیشگیری و درمان رد پیوند -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( بیماری پیوند علیه میزبان را   -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 وندیانواع پ  25

 

 وندددیانددواع پ یحتوضدد

 وتفاوتهای آنها

 

  یوئئدیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر

 فددوح حدداد  وندددیپرد  وندیرد پ یها سمیمکان 45

 عوامل درگیر

عوامدل   وحاد وندیرد پ

 ریدرگ

مددددزمن  وندددددیرد پ

حدادو   وآسیب عروقدی 

  ریعوامل درگ

مکانیسددمی  تفاوتهددای

حدددادو  اندددواع پیوندددد

 ریعوامل درگ

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

سدددااتت ) شدددفاهی( 

 ناریوارائه سم

چگدددونکی سدددرکوب   وندیو درمان رد پ یریشگیپ 40

 ایمنی

 داروهاو...

انواع روشهای کداهش  

 ایمونوژنیسیتی

 روش های القا تحمل

روش سددددددددخنرانی 

وپاسدددخ و  وپرسدددش

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

سدددااتت ) شدددفاهی( 

 ناریوارائه سم
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 م:هشتاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. خصوصیات عمومی تومور. -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) آنتی ژن های توموری -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ). یتومور کتورهای موثر در ایمنی ضدسلولها و فا -

 . را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(به تومور یمنیا یپاسخ ها  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روش سددددددددخنرانی  تومور یعموم تعریف تومور یعموم اتیخصوص - 30

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر

 تومور یعموم یژنها یآنت 35

 خاص تومور یژنها یآنت

 ریتومو یژنها یآنت تفاوت

 یعمدوم آنتی ژنهدای   

 تومور

 خدداص یژنهددا یآنتدد

 تومور

 یژنهددا یآنتدد تفدداوت

 یتومور

 

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

ضور فعال در کدسس  ح

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

مدوثر در   یسلولها و فاکتورهدا - 35

 تومور یمنیا

 

 MDSCو   Tregنقش -

مددوثر در  یهاسددلولها

ضدددددددد  یمندددددددیا

و   Treg:یتومدددور
MDSC 

سدددیتوکاین  -

 یمنددیمددوثر در ا هددای

 یضد تومور

ضددد مکانیسددم هددای  

 یتومور

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

ضور فعال در کدسس  ح

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 10 

 

  
 

 

 

 ترم انیامتحان م م:نهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. تمامی عوامل مربوط به التهاب  -

 شناختی(هدف . )را فهرست نماید زیوژنزیآنژعوامل دخیل در  -

 شناختی(هدف . )را تجزیه و تحلیل کندآنها  یعملکرد یهایژگیژن و و یعرضه کننده آنت یتلف سلولهاانواع مخ  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) Tو  B یدر واکنش متقابل سلولها ریدرگ یانواع مولکولها  -

 شناختی(هدف ) .کند لیو تحل هیرا تجز FC یها رندهیگ تیاهم و را توضیح دهد  هایباد یآنت یعملکرد یهایژگیو -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( MHCII و.MHCI تفاوت مسیر های پردازش..-
 را توضیح دهد. )هدف شناختی( پیشگیری و درمان رد پیوندرا فهرست کندو  مکانیسم های رد پیوند را -

 بیماری پیوند علیه میزبان را  تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی 

 ی مطالبئهبندی اراجدول زمان

 9 جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

همدده مهالددب عنددوان   امتحان میان ترم 100

 شده در جلسات قبل

حضور فعال در کدسس   امتحان کتبی

درس و پاسخگویی بده  

 (کتبیسااتت ) 
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 م:دهاهداف رفتاری جلسه 

ر انتظار می رود:از فراگی رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. NK سلولهای یضد تومور یها سمیمکان . -

 شناختی(هدف فهرست کند. )را   MQ یسلولها یضد تومور یها سمیمکان -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) DC سلولهای یضد تومور یها سمیمکان -

 هدف شناختی(را تجزیه و تحلیل کند. ) T یسلولها یضد تومور یها سمیمکان -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یضددد تومددور یهددا سددمیمکان 30

 NKسلولهای 

سددددیتوکاین هددددا و  

رسدددپتورها ومسدددیر   

 Signalingهددددددای

 NK یسلولها

روش سدددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و 

 ناریسم

حضور فعدال در کدسس   

بحدد  و تبددادل درس و 

 نظر

 یضددد تومددور یهددا سددمیمکان 20

    MQ یسلولها

هددددا و  نیتوکایسدددد

 ریرسدددپتورها ومسددد  

  Signalingیهدددا

 MQ یسلولها

 روش سدددددددخنرانی

وپرسددددش  تعددداملی 

 وپاسخ  

حضور فعدال در کدسس   

درس و پاسددخگویی بدده 

 سااتت ) شفاهی(

 یضددد تومددور یهددا سددمیمکان 30

 DC یسلولها

هددددا و  نیتوکایسدددد

 ریرسدددپتورها ومسددد  

 Signalingیهددددددا

 DC یسلولها

روش سدددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

حضور فعدال در کدسس   

درس و پاسددخگویی بدده 

 سااتت ) شفاهی(

 یضددد تومددور یهددا سددمیمکان 20

 T یسلولها

هددددا و  نیتوکایسدددد

 ریرسدددپتورها ومسددد  

 Signalingیهددددددا

 T یسلولها

روش سدددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و 

 ناریسم

حضور فعدال در کدسس   

ی بدده درس و پاسددخگوی

 سااتت ) شفاهی(

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 12 

 

 

 

 

 هم:يازداهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.علل ناکامی سیستم ایمنی در برابر تومور   -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) فرار تومور یراهها -

 (شناختیهدف توضیح دهد. ) را فرار تومور مکانیسم های -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(کامس   را  فرار تومور مقابله با  یها سمیمکان -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یمنیا ستمیس یعلل ناکام  30

 در برابر تومور

Immunogenicity 

Tumor editing   
  یوئئدیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ و

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر

 فرار تومور یراهها 35

 فرار تومور یها سمیمکان 

 از دست دادن آنتی ژن ها

  MHC از دست دادن
Antigen masking 

 تولید سیتوکاین ها

  سلولهای سرکوب کننده

 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

در کدسس  حضور فعال 

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

مقابله با  فرار  یها سمیمکان 35

 تومور

 یتعامل روش سخنرانی   NKفعالیت سلول های 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(
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 زدهم:دوااهداف رفتاری جلسه 

ار می رود:از فراگیر انتظ رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ینو تراپ مویا راههای مختلف -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ینو تراپ مویا موثر در مختلف سلولهای -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ینو تراپ مویدر ا مختلف  یسلولها روشهای کاربردی -

 تحلیل کند. )هدف شناختی( را تجزیه و ینو تراپ مویدر ا مکانیسم اثر سلولهای مختلف -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. انواع واکسن های ضد توموری -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) یضد تومور یانواع واکسن هاه منبع تهی- -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) یضد تومور یانواع واکسن ها هیته روش -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( یضد تومور یانواع واکسن ها مکانیسم عمل -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ایمو نو تراپی با سدلول  35

CTL 
 سدلول توسدط    ینو تراپد  مویا

CTL وراههای انجام آن 

حضور فعال در کدسس   یتعاملروش سخنرانی 

درس و بح  و تبدادل  

 ظرن

 بدا سدلول   ینو تراپ مویا 35

 دندرتیک

توسدط سدلول     ینو تراپد  مویا

  دندرتیک

  یوئئدیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ و

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

 بدا سدلول   ینو تراپ مویا 30

 های دیگر

 توسدط سدلول    ینو تراپد  مویا

  های دیگر

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

و تعریف هر انواع واکسن  30

 یک

ضددد  یواکسددن هددا  معرفددی

 و فواید آنها  یتومور

  یدوئیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ  

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

تولیددی از   یواکسن هدا  30

 منشا تومور

یه ته یانواع واکسن ها یمعرف

  شده از

 حضور فعال در کسس   یتعاملروش سخنرانی 

،  DNA یواکسن هدا  یمعرف DNAواکسن های  20

 آنها دیو فوا هیته یراهها

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ و  

حضور فعال در کدسس  

 درس و پاسخگویی به 
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 م:دهسیزاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. خصوصیات آلرژی. -

 شناختی(هدف . ).ومکانیسم هریک را توضیح دهد را فهرست کند انواع آلرژی  -

 آلرژن را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(به  یمنیا یپاسخ ها -

 (ی)هدف شناخترا به درستی تفکیک نماید.  تیحساس شیافزا یواع واکنشهاان -

-  

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه س مطالبرئو موضوع درس

 آلرژی یعموم اتیخصوص - 30

  

   یعموم تعریف

ورود آلرژنهدا و   یراهها

   یمنینقش آنها در ا

 خاص ی هایماریب

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

و بح  و تبدادل   درس

 نظر

آلرژنهدا و  انواع  یمعرف یمنیآلرژنها و نقش آنها در ا- 30

 هایمارینقش آنها در ب

حضور فعال در کدسس   یتعاملروش سخنرانی 

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

 یاهلولسدد و اهدد یدابدد یتددنآ 20

 ریگرد

 یاهلولسد  و IgEشقن

 تسددام دنددنام مهددم

 و لیفوزاب،لسددددددددد

 ههسدداوو لیددفونیزوئا

 هدش دازآ یاه

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 اتت ) شفاهی(سا

 عاونددددددا هسددددددیاقم کیژرلآ یواع واکنشهاان 20

 و کیددژرلآ یواکنشددها

 همسیناکم

 یتعاملروش سخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

 

حضور فعال در کسس 

درس و پاسخگویی به 

 سااتت ) شفاهی(
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 دهم:اهداف رفتاری جلسه چهار

رود: از فراگیر انتظار می رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.  Graft versus Host Disease موثر درعوامل  -

- Graft versus Host Disease ( .هدف را توضیح دهد)شناختی 

 یرا فهرست کند. )هدف شناخت Graft versus Host Diseaseمقابله با  یراهها -

Graft versus leukemia- )را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی 

 ی مطالببندی ارائهدول زمانج

 14جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

30  

 

 

 

Graft versus Host 

Disease 
 

عوامدددددل مدددددوثر در 

 Graft versusجادیا

Host Disease 

  یدوئیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ و

حضور فعال در کدسس  

 درس و بح  و تبدادل 

 نظر

 Graft سمیمکان 30

versus Host 

Disease 

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

 Graftمکانیسدددم  40

versus leukemia 
روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر
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 نزدهم:رفتاری جلسه پا اهداف

 

 (ی)هدف شناخت .دهد حیضوت ار یمنیتولرانس و خود ا -

 (ی)هدف شناخت .دیامن کیکفت ار Bو   Tیتولرانس در سلولها عاونا -

 (ی. )هدف شناختدسانشب ار مزیناکمو دهد حیضوت ار  T  یاهلولس رد تولرانس -

 (ی. )هدف شناخت .دسانشب ار ار نآ مزیناکمو دهد حیضوت ار B یتولرانس در سلولها -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 رد یمومدددع یاهددد هصدددخشم 20
 کیژولونومیا سنارلوت

 نآ توافددت و نژورلوتدد

  نژونومیا اب

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و بح  و تبدادل  

 نظر

 ینمیا دوخ ای دوخ هب  سنارلوت 35

 یاهلولس  عاونا اب نآ طابترا و

 ینمیا

  یاهلولسد  و اهد مزیناکم

 ریگرد

روش سددددددددخنرانی 

پاسدددخ و وپرسدددش و

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

35  

   B و  Tیاهلولس رد تولرانس

 

 و یهددددیحم: عاونددددا

 یزکرم

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(
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 جلسه شانزدهم: یاهداف رفتار

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. اولیه و ثانویه و زیر گروههای آنها را نقص ایمنیانواع  -

 ختی(شناهدف را فهرست کند. )  دزیدر  ا راههای پاسخ ایمنی -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )دتیل عدم کنترل بیماری را -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( دزیدر  ا یمنینقص ا یسمهایمکان-

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  هیدداول یمنددیانددواع نقددص ا - 25

 هیثانو

 هیاول یمنیا های نقص

 یمنددیا ینقددص هددا 

 ثانویه

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

نقددص بررسددی علددل   دزیدر  ا یمنینقص ا 25

 دزیدر  ا یمنیا

  یدوئیددو لمیارائدده فدد 

روش سددددددددخنرانی 

 وپرسش وپاسخ و

حضور فعال در کدسس  

دل درس و بح  و تبدا 

 نظر

هددای  پاسددخ چگددونگی دزیدر  ا یمنیا یپاسخ ها 30

 دزیدر  ا یمنیا مختلف

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

حضور فعال در کدسس  

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(

عدددم کنتددرل   لیدددت یماریکنترل ب 20

و علدت تندوع    یمدار یب

 HIVدر 

روش سددددددددخنرانی 

وپرسدددش وپاسدددخ و  

 ناریسم

ل در کدسس  حضور فعا

درس و پاسخگویی بده  

 سااتت ) شفاهی(
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