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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

  

 

 


