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مدرضیه :آقبیبن  :دکتر طهىری –میرغىی زادي

زمبن کالش :دْؽٍبُ ِا  21-23بصىرت آوالیه وآف الیه
ارتببط بب مطئىل درش:
✔ ایمیلsambafghi@yahoo.com :
✔ شمبري تمبش 01430273-71 :داخلی 650
✔ مراجعً :پردیص داوشگبي علوم پزشکی یزد -داوشکدي پسشکی -گروي ایمىوىلىژی
محل ي چگًوگی تشکیل کالس تئًری :کالس ( هجاصی اسکای سٍم ٍ اسایِ دس ساهاًِ ًَیذ)

مقدمٍ:
دسط ایىٍی ؽٍاعی یکی اصؽااهُ ِاای ومآن پایاُ ی پضؽاکی ومغآد ویؾآد ایىٍای ؽٍاعای دسعای اعاب پٓیاار یازادر ااس شدی ْ ههه

پیؾشفتّائی ُ دس چٍذ عال اهیش دس ایً دسط ْسؽتُ رهقٓفا دس اوٓس وختمف اص یىمُ ایىٍی دسواٌی فآس رشفتاُ یاادریشی بي غایا
ش اصرزؽتُ وی ٌىایذه
پیبمدَبی یبدگیری (آوچٍ فراگیر در آیىدٌ شغلی ،در رابطٍ بب ایه درس قراراست مًرداستفبدٌ قرار دَد):
دس ایي دسس داًشجَیاى با یکی اص علَم پایِ کِ پَیا ست ٍدس ّوِ ی حَصُ ّای علن کاس آهذی داسد آشٌا شذُ ٍبِ اّویت آًشا دس دسهاى ٍتشخیص پی هیبشد
پیشگیشی ٍ کٌتشل ،بیواسیْا خصَصا با ایوٌی دسهاًی آشٌا هیشَد.

َدف کلی:
دسط ایىٍی ؽٍاعی یکی اصؽاهُ ِای ومٓن پایُ ی پضؽکی ومغٓد ویؾٓد ایىٍی ؽٍاعی دسعی اعب پٓیار یزادر اس شدی ْ ههه ا ٓیُ ُ پیؾشفتّائی ُ دس چٍذ
ایً دسط ْسؽتُ رهقٓفا دس اوٓس وختمف اص یىمُ ایىٍی دسواٌی فٓس رشفتُ یادریشی بي غیاس یشْسی ش اصرزؽتُ وی ٌىایذه

اَداف عیىی

فُرست مًضًعبت

حیطٍ اَداف

ريش تدریس

1

فعبلیتُبی

ريش
ارزیببی

مدرسیه

فشاریااااش تٓاٌااااذ چ اااآٌ ی

وقذوا ایىٍی ؽٍاعای

ؽااااکر ریااااشی ومااااه ایىٍاااای

– عاسیف ْ اس شدِا

َمسمبن

در سبمبوٍ

ديرٌ

میبن-

غیرَمسمبن

☒

پبیبن¬د

آوالیه

شٌاختی

☒

تکالیف،

-

يرٌ

آمًزشی

1

یبدگیری

2

فراگیر

3

بلی

ج

کَئیض ٍ

ؽٍاعاااااای ْؽاااااااهُ ِاااااااای

اتاق

وختماااااااف بٌشاْ اسیخچاااااااُ

گفتگَ

آقای هیشغٌی صادُ
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ْوقذوا سا یاي ٌىایذ
فشاریش تٓاٌاذ ٌقاؼ ایاضای

عمٓلّای فالحیب داس

وختمااااااف عیغااااااته ایىٍاااااای

ایىٍای – کاواار عیغااته

عاامٓلّا ْ افتّااای او ااا

ایىٍی

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ

"

بلی

اتاق گفتگَ

لٍفااااااْی اْلیاااااُ ْ آٌیاااااُ
وىمکااااشد او ااااا لٍفاااااْی
اْلیاااااُ وىمکاااااشد او اااااا
لٍفاْی آٌیُ ٌمَٓ کاوار

آقای هیشغٌی

لٍفٓعیتّای  T ْ Bواس ش

صادُ

ْ سعااااااااانتٓسِای ٌقاااااااااؼ
رشآٌلٓعاایتّا ْ عاامٓلّای
فارٓعیب ک ِغاتُ ای سا
یاي ٌىایذه

فشاریااااااااش تٓاٌااااااااذ ىنمکظ

ْ HLAسفتاااااااااااااااااااااااس

عاااصراس ٌغ ا ی ْعاااهتىاي

ْؽخقااااااایب ْواااااااشدن

ومکاااااااااااآلی ْ ژٌتیکاااااااااااای

ؽٍاعی

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ اتاق

"

بلی

گفتگَ

چ ااااآٌ ی عاااااٍتض ومکااااآل
ىااانمکظ عااااصراس ٌْقاااؼ

آقای هیشغٌی

بٌااااشاسا دس عیغااااته ایىٍاااای

صادُ

هقٓفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دس
پیٌٓذْچ ٌٓ ی ا ش HLA
دس ای اااااااد حغاعاااااایب یااااااا
وقاْوب ُ یاک یىااسی سا

 1شناختی ،نگرشی /عاطفی

 2فعالیتيای یادگیری شامل تکالیف ،پرًژه ،کٌئیس ً اتاق
گفتگٌ
 3رًشيای کتبی (چندگسینو ای ،تشریحی ،تشریحی تغییر یافتو،
جٌرکردنی گسترده ،شفاىی ،گسارش کار ً پایان نامو) ً
آزمٌنىای استداللی ()PMP,KF,SC
2

ؽشح دِذه

فشاریاااش تٓاٌاااذ بٌتااای ژي ْ

آًتی طى آًتی بادیْا

ایىٌٓااااآژي ْهقٓفااااایا

سبختمبن عمل يشکل

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

آقای هیشغٌی
صادُ

ْاپاای ااا ِْاااپتً ْعاآپش
پاااااااااااااااٌتی ژي ْاٌاااااااااااااآا
ْهقٓفااااااایا ْوٓاوااااااار
وااآ ش دس ایىٌٓااآژي ااآدي
سا یاي ٍذ ِىچٍیً
فشاریاااش تٓاٌاااذ بٌتااای اااادی
ْاٌاآا ایىٍٓرمباآلیً ِااا ْ
هقٓفااااااایا فیضیکااااااای ْ
ؽاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایىیائی
ْوىمکشد یٓلاااااااااااااااااآژیکی
ایىٍٓرمباااآلیً ِااااا سا دس اص
اااایً ااااشدي وااااادَ هاااااسیی
سا یاي ٍذ

.
فشاریااااااااااش تٓاٌذعیغااااااااااته
ىنمىاي ْ ٌقؼ وىمکاشدی

کمپلمان ،اجزاء آن،
ساختمان ،روش فعال شدن

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

ْ ایااضا عاااصٌذَ بي سا ااُ
ِىااشاَ فعااال ؽااذي عیغااته

آقای هیشغٌی

ىنمىااااي اص قشیااا وغااایش

صادُ

العااایکر ٌْقاااؼ بٌاااشا دس
التّاد ؽشح دِذه
فشاریااااااش تٓاٌااااااذسایع ااااااُ

ایوًََ ّواتَلَطی

رشِْاااای هااآٌی عااااهتىاي

وارتباط ماذر وجنین

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

ْهٓاؿ ْ غب ِاای زصن
قبر اص اٌتقاال هآي گ راشَْ

آقای هیشغٌی

هاااااآٌی – ااااااشاط واااااا

صادُ

ٌْاعاصراسیّای هآٌی ایً
واااادس ْ یٍاااایً وٓاقاااا بي
ْْا ٍؾااّای پاااظ اصاٌتقاااال
هااآي ٌْمااآَ شهااآسد اااا
بٌشا یاي ٌىایذ

3

فشاریااش تٓاٌااذ ٌقااـ ایىٍاای
ْومااار ای ااااد اٌااآا ٌقاااـ
ایىٍی گ اْلیُ ْ ا تغا ی

بیماریهای نقص
و

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

ىبٓدِای ایىٍی گ

ِٓوشالر عمٓلیر ٓانر
ىنمىاير فارٓعیتٓص

ْ یىاسیّااای ٌقااـ ایىٍاای
سا قغااااایه ٍاااااذی ْؽاااااشح
وىااآوی یىاسیّاااای ٌقاااـ

آقای هیشغٌی

ایىٍاای سا ٌااان بااشد ْ ااشای
ِاااش یاااک ویاااالی

صادُ

یاْسٌاااذه

فشاریااااش تٓاٌذ غااااب ِااااای
ؾاااخیـ ٌقاااـ ایىٍااای سا
ٌان بشده

فشاریااش تٓاٌاااذ هقٓفااایا

هقاٍهت طبیعی

وىمکااشدی ایىٍاای قبیعاای ْ

ٍراتی

شٌاختی

☒

☒

تکالیف،

"

بلی

جل

کَئیض ٍ

ا تغاااااا ی ْ فااااااْ ایىٍااااای

اتاق

قبیعاااااااااااااای ْ ا تغااااااااااااااا ی

گفتگَ

ْ اصِْااااای وختمااااف ایىٍاااای

آقای دکتش طَْسی

غیاااش اهتقافااای ْساِّاااای
وختمااااف ای ادوقاااآٌیب سا
ؽشح دِذه

.
فشاریاااااااااش تٓاٌاااااااااذ ٌقاااااااااؼ

پاسخ َّهشال ایوٌی

لٍفٓعااااایتّای  Bدس ایىٍااااای

سلَلی

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ

"

بلی

اتاق گفتگَ

ِٓواااااآسال سا ْعاااااامٓلّای
اسائاااُ دٍِاااذَ بٌتااای ژي اااُ
لٍفٓعااااااااااااایتّای  T ْ Bسا
ْوغااایشِای پاااشداصػ بٌتااای

آقای دکتش

ژي ااااااااااااُ لٍفٓعاااااااااااایتّا ْ

طَْسی

چ اااااااآٌ ی فعااااااااال ؽااااااااذي
لٍفٓعاااااااایتّای  Bپااااااااظ اص
ْسْد واواار ی اٌااُ ااُ ااذي
ْ ٌقاااؼ لٍفٓعااایتّای  Tدس
ایىٍی عمٓلی ساْ چ آٌ ی

4

فعااال ؽااذي لٍفٓعااایتّای T
پااظ اص ْسْد واواار ی اٌااُ
ُ ذي سا ؽشح دِذه

فشاریااش تٓاٌااذ اٌاآا اصدیاااد
حغاعیب اصیىمُ ٌآ اْل

اصدیادحغاعیبَب

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

یااا صْدسط ْچّاااسن ْْاژَ
ِااااااای ب اااااآپیر الااااااشژی ْ
بٌافیال غاااای ْسٌْااااذ ؽااااکر
ریااشی حغاعاایب ؽااذیذ ٌاآ
اْل ْ وٓاوااار عیااایً ٍٍاااذَ
ٓلیاااااااااااااااذٌْ IgEقاااااااااااااااؼ
ائٓصیٍٓفیمّااار واعتٓعاایتّا

آقای دکتش

ْ اصْفیااااار ِااااااا دس ای اااااااد

طَْسی

ْا اااٍؼ ٌااآ اْل ْْا اااٍؼ
قشواضی ْ آسن (Wheal
)ْ and flareسْؽاااّای
ؾاااااااااخیـ ایىٌٓٓلااااااااآژی
بلاااشژی ؽااااور غاااب ِاااای
پٓعتی ْ اٌذاصَ ریشی IgE
ْ غب ppdسا ر ش ٍذه

فشاریاااااش تٓاٌاااااذ وکاٌیغاااااه

ایوًََلَطی بیواسیْای

ایىٍی یّاب وٓاوار وفآٌی

عفًَی ( باکتشیائی –

وختماااااااااااااافگ ا تشیّااااااااااااااار

قاسچیٍ ،یشٍسی ،اًگلی)

ْیشْعااااااّار اٌ اااااار ِاااااااا ْ

يياکسه َب

قاسچّاااا

اااُ دسصیاااش ر اااش

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

ؽااذَ اعاااب سا ؽاااشح دٍِاااذه
الف :پاعخ ایىٍی ٌغابب اُ
ا تشیّای هاسج عمٓلی

آقای دکتش

د  :پاعااخ ایىٍاای ٌغاابب ااُ

طَْسی

ا تشیّای دسْي عمٓلی
ج  :پاعااخ ایىٍاای ٌغاابب ااُ
قاسچّا
د  :پاعااخ ایىٍاای ٌغاابب ااُ
ْیشْعّا
ِا  :پاعاخ ایىٍای ٌغابب ااُ
وفٌٓتّای اٌ می
ِىچٍیً وفٌٓتّای ؽایع دس
ویض ااااي ْ ومااار ای ااااد بٌاااشا
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ٌْماااااآَ وىمکااااااشد اٌاااااآا
وختمااااااااااااف ْا غااااااااااااٍّا سا
ْهطاااشا احتىاااالی

ااآیض

ْا غً ْ ساِّای وقا ماُ اا
بٌشاْ شٌاواُ ْا غیٍاعایٓي
دس ایشاي ٓییح دٍِذه

فشاریش تٓاٌذ هٓد ایىٍای سا

اتَایویَى تشخیص

عشیف ٌىایٍذه

دسهاى ایوًََلَطی

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

وکاٌیغااااااااه ِااااااااای ااااااااشْص

آقای دکتش

یىاسیّای هٓد ایىٍی

طَْسی

ْ یىاسیّاااااای هااااآد ایىٍااااای
سا قغیه ٍذی ٌىایٍذه
ْ ؾخیـ یىاسیّاای هآد
ایىٍی سا ؽشح دٍِذ

ه

فشاریاااش تٓاٌاااذ وکاٌیغاااه

ایىٌٓٓلاااااااااااااااااااااآژی

شٌاختی

☒

☒

ٓوٓسِااااااااااااااااااااااااه ْ

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

دفاااوی عیغااته ایىٍاای ومیااُ
عاااااااااااااااااااااااااااااااشقاير
عمٓلّای عاشقاٌی سا قبقاُ
ایىٌٓٓعاپشعیِٓا
ٍااذی ْوکاٌیغااه ِااای فااشاس
عااااااااامٓلّای عاااااااااشقاٌی اص

آقای دکتش

عیغااااته ایىٍاااای ْسْؽااااّای

طَْسی

ؾخیـ عشقاي ا اعتفادَ
اص سْؽااّای ایىٍاای ؽٍاعاای
ْ ایىٌٓٓعاپشعااااااااااااایِٓا سا
یاي ٌىایذ

فشاریااااااش تٓاٌااااااذسایع ااااااُ

ایىٌٓٓلاااااااااااااااااااااآژی

ایىٌٓٓلاااااااااآژی اااااااااااسْسی

اسْسی ٌْا اسْسی

شٌاختی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ "

بلی

اتاق گفتگَ

ٌْا ااااااااااسْسی ْ یىاسیّاااااااااا

آقای طَْسی

ْ غاب ِاای دسسا طاُ ااا بي
ؽشحٓ یاي دِذ

فشاریاااش تٓاٌاااذ سایاااع اااُ
ٍاکٌش ّای بیي آًتی طى ٍ
آًتییییی بییییادی ٍعَاهییی
تاثیشگزاس بش اًْا ساشیٌاختِ
آصهًَْای هبتٌی بش پذییذُ
ّای ًیَ اٍل ٍدٍم ٍسیَم
هث
Agglutination

ْا ااااااااٍؼ بٌتاااااااای ژي

عملکردی

☒

☐

ْبٌتی ادی

تکالیف ،کَئیض ٍ
اتاق گفتگَ
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"

بلی

آقای
هیشغٌی صادُ

. Precipitation
. Flocculation
ٍغیییشُ سابذاًییذ ٍبشٌاسییذ
اصَلی سا کِ حیي کاس باییذ
سعایت کٌذ حتوا بذاًیذٍدس
عو اًجام دّذ
فشاگیش بتَاًیذ ساعیب بیِ دسبیاسُ ی
آصهییایش  CRP, RFبذاًییذ
ٍآًشا اًجام دّذ ٍکیاسبشد ٍاسیتفادُ
آًشا دستشیخیص بذاًیذ ٍدس عوی
اًجام دّذ

CRP, RF

عملکردی

☐

☒

فشاگیییش بتَاًییذ ساعییب بییِ
تعیییییي گشٍّیییای خیییًَی
بیییشٍش هییییتقین ٍغییییش
هیتقین سا اًجام ٍاسیتفادُ
آًْاٍکاسبشد آًْا سا بذاًذٍدس
عو اًجام دّذ

Blood Typing

عملکردی

☐

☒

کییییشاس هییییچ

عملکردی

☐

☒

فشاگیییش بتَاًییذ ساعییب ااُ
کشاس هچ ٍکَکبض سا اًجیام
ٍاستفادُ آًْاٍکاسبشد آًْا سا
بذاًذٍدس عو اًجام دّذ
فشاگیییش بتَاًییذ ساعییب بییِ تیییت
حاهلگی بذاًذ ٍآًیشا اًجیام دّیذ
ٍکاسبشد ٍاستفادُ آًیشا دستشیخیص
بذاًذ ٍدس عو اًجام دّذ

فشاگیش بتَاًذ ساعب بِ عْت
سسیذى بِ تشخیص صحیح
بیواسی عفًَی بشٍسلَصیس
ٍشییٌاخت ًییَ آصهییایش سا
داشتِ باشذٍ .دس عو اًجام
دّذ

فشاگیش بتَاًذ ساعب بِ عْت
سسیذى بِ تشخیص صحیح
بیواسی عفیًَی سیفلیس ٍ
هْاست الصم دس اًتخاب ًَ
آصهایش سا داشتِ باشذٍ .دس
عو اًجام دّذ
فشاگیییش بتَاًییذ ساعییب بییِ
شواسش سلَلْا ٍفلَسیایتَ
هتشی شٌاخت ایي آصهایشَ
کییاسبشد ٍباصدیییذ ٍآشییٌائی
اصآًشا سا داشتِ باشذ.

وحًٌ ومرٌ دَی

تکالیف ،کَئیض ٍ

"

"

اتاق گفتگَ

تکالیف ،کَئیض ٍ

هیشغٌی صادُ

"

"

اتاق گفتگَ

تکالیف ،کَئیض ٍ

"

"

غب حاوم ی

عملکردی

☐

عملکردی

☒

☒

"

"

اتاق گفتگَ

تییییییییییتْای

تکالیف ،کَئیض ٍ

آقای
هیشغٌی صادُ

ٍکَکبض

☒

آقای
هیشغٌی صادُ

اتاق گفتگَ

تکالیف ،کَئیض ٍ

آقای

آقای
هیشغٌی صادُ

"

"

اتاق گفتگَ

آقای دکتش
طَْسی

آصهایشیییییگاّی
بشٍسلَصیس
تییییییییییتْای

عملکردی

☒

☒

تکالیف ،کَئیض ٍ

"

"

اتاق گفتگَ

آقای دکتش
طَْسی

آصهایشیییییگاّی
سفلیس
شییییواسش سییییلَلْا
ٍفلَسایتَ هتشی

عملکردی

☒

☒

"

"

آقای دکتش
طَْسی

حضَس فعال ٍ پشسش ٍ پاسخ دس کالس ،آصهَى پایاى تشم بششح ری :
اهتحاى بخش ًظشی بصَست کتبی (چْاس گضیٌِ ای ،تششیحی (Matching ،بشگضاس هی شَد ٍاهتحاى
7

عولی ٍکاس دس آصهایشگاُ

مىببع آمًزشی

سْیب

 -2وباٌی ایىٌٓٓلٓژی

ألیف ٍ -یاویً

 -3چکیذَ ایىٌٓٓلٓژی
 -4ایىٌٓٓلٓژی چّاس اعتاد
 -5تاد سْؽّای بصوای اِی ایىٌٓٓۀْژی
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الیف د تش پا ضاد

