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سطهی  قبلت ًگبضـ عطح زضؼ

 دعقکیزًساىزاًكدَیبى  :هخاطثاىایوٌی قٌبؾی  :عٌَاى درض

 12-14ّط ضٍظ  ؾبفز  :ظاعت پاظخگَیی تِ ظَاالت فراگیرٍاحس  5/2 :(اظتاد از ٍاحذّر یا ظْن ) :تعذادٍاحذ

 97-98ًیوؿبل اٍل ؾبل سحهیلی  :زهاى ارائِ درض

( 10 -12قٌجِ  زٍ قٌجِ ٍ )

زکشط ىطّبز ، زکشط هْسی سقسؾی، کشط فلی گطگیي کطخیز :یيهذرض

 ، زکشط ّبًیِ سبضذیبىفلیطضب ضضبیی هٌفزکشط  ،ؾبالضی

  1ىیعیَلَغی  :درض پیػ ًیاز

 

 ؾلَل ّبی ایوٌیٍ ًحَُ سقبهل  (ایوٌی ّبیّب ٍ هَلکَلّب، ؾلَلثبىز ) ؾیؿشن ایوٌیثب دعقکی قٌبیی زاًكدَیبى آ :ّذف کلی درض

ّب، ّبی قسیس، ٍاکؿيحؿبؾیزهبًٌس سَلطاًؽ ٍ ذَزایوٌی،  ایوًََلَغیّوچٌیي آقٌبیی ثب هجبحث  ،ـ ثِ فَاهل ثیگبًٍِاکي ٌّگبم

 .دیًَس ایوًََلَغی ٍ کوجَزّبی ایوٌی

 

( جْت ّر جلعِ یک ّذف: )اّذاف کلی جلعات 

 یهقسهِ ٍ ذهَنیبر فوَهی دبؾد ّبی ایوي، ، سکبلیوایوًََلَغیآقٌبیی ثب ٍاحس زضؾی  -1

 ی ؾیؿشن ایوٌیّب اضگبىٍ ؾلَل ّب  ثب آقٌبیی -2

 گطزـ ٍ الًِ گعیٌی لٌيَؾیز ّب ثب آقٌبیی -3

 ٍ اخعاء آى ایوٌی شاسی آقٌبیی ثب -4

 TCRآًشی ثبزی ٍ  ،ایوًََغى ،آًشی غى آقٌبیی ثب -5

 آًشی ثبزی ٍ کبضثطزّبی آى -ٍاکٌف ّبی آًشی غى ثب آقٌبیی -6

 ؾیؿشن ایوٌی ّب ٍ ًقف آًْب زضؾبیشَکبیيآقٌبیی ثب اًَاؿ  -7

 ؾبظٍکبضّبی ؾلَلی ٍ هَلکَلی دطزاظـ ٍفطضِ آًشی غىٍ  MHC)) آقٌبیی ثب کوذلکؽ ؾبظگبضی ًؿدی انلی -8

 Bٍ سکبهل لٌيَؾیز ّبی غًشیك آًشی ثبزی  ثب آقٌبیی -9

 Tّبی لٌيَؾیز ٍ ىقبل قسى ثلَك ، آقٌبیی ثب هطاحل سکبهل -10

 (Tؾلَل )هکبًیؿن ّبی اخطایی ایوٌی ؾلَلی  ثب آقٌبیی -11

  غى آًشی ثِ B ّبی لٌيَؾیز دبؾد ٍ ؾبظی ىقبل ًحَُ ثب آقٌبیی -12

 هکبًیؿن ّبی اخطایی ایوٌی َّهَضال ٍ کوذلوبى ثب آقٌبیی -13

 (سحول ایوٌی)ًَسَلطاًؽ ٍاین ثب آقٌبیی -14

 ٍاکؿیٌبؾیَى ٍاکؿي ٍ ّب، ّبی زىبؿ هیعثبى زض ثطاثط اًَاؿ هیکطٍةآقٌبیی ثب هکبًیؿن -15

 ًَلَغی دیًَسٍاین ثب آقٌبیی -16

 ًَّوبسَلَغیٍاین ثب آقٌبیی -17

 (آلطغی) Iحؿبؾیز قسیس ًَؿ  ثب آقٌبیی -18

 ٍ ثیوبضی ّبی ذَز ایوي III, II   ٍ IV قسیس ًَؿ ّبیحؿبؾیز ثب آقٌبیی -19

 ایوًََلَغی زّبى ٍ زًساى -20

ایوٌی ( ًقبئم)آقٌبیی ثب کوجَزّب  -21
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 :اّذاف ٍیصُ تِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ

 

 هقذهِ ٍ خصَصیات عوَهی پاظخ ّای ایوٌیتکالیف،  ،ایوًََلَشیحذ درظی آؼٌایی تا ٍا :اٍلّذف کلی جلعِ 

: اٍلاّذاف ٍیصُ جلعِ 

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ضا ثیبى کٌس ایوًََلَغیسبضیرچِ فلن  -1-1

 .ایوٌی ضا سقطیو کٌس خٍ دبؼ ایوًََلَغیفلن  -1-2

 .اًَاؿ ایوٌی ضا ًبم ثجطز -1-3

 .کٌس سَنیوا ذهَنیبر ایوٌی شاسی ض -1-4

 .اًَاؿ ؾسّبی زىبفی ایوٌی عجیقی ضا ًبم ثجطز ٍ ٍیػگیْبی زىبفی آًْب ضا قطح زّس -1-5

 .ذهَنیبر ایوٌی اذشهبنی ضا ثیبى کٌس ٍ آًْب ضا سَضیح زّس -1-6

 .اًَاؿ ایوٌی اذشهبنی ٍ ٍیػگی  آًْب ٍ ًقف زىبفی ّط یك ضا ًبم ثجطز -1-7

 .ؽط هٌكبء ثیبى کٌساًَاؿ ایوٌی اذشهبنی ضا اظ ى -1-8

 

 ّای ظیعتن ایوٌی ارگاىٍ ظلَل ّا  تا آؼٌایی :دٍمّذف کلی جلعِ  

: دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. ّبی ایوٌی، ضقس ٍ سوبیع آًْب ضا قطح زّسهٌكبء ؾلَل -2-1

. آًْب زض ؾیؿشن ایوٌی ضا قطح زّس ًقفٍ ( ّبؾیزّب، هبکطٍىبغّب ٍ هًًَََسطٍىیل) ذَاضّبی ثیگبًِؾلَلسَلیس ٍ سوبیع  -2-2

ّبی ایوًََلَغیك زض دبؾد ّبّب ٍ ًقف ایي ؾلَلؾلّب ٍ هبؾزّب، ثبظٍىیلذَاضی ًؾیط ائَظیٌَىیلّبی میط ثیگبًِسَلیس ٍ سوبیع ؾلَل -2-3

. ضا قطح زّس

. ّبی ایوًََلَغیك ضا سَضیح زّسًْب زض دبؾدّبی ثٌیبزی ذًَؿبظ ٍ ًقف آاظ ؾلَل Bّبی سَلیس ٍ سوبیع لٌيَؾیز -2-4

. ّبی ایوًََلَغیك ضا ثیبى کٌسّبی ثٌیبزی ذًَؿبظ ٍ ًقف آًْب زض دبؾداظ ؾلَل Tّبی سَلیس ٍ سوبیع لٌيَؾیز -2-5

 .ّبی ایوًََلَغیك ضا قطح زّسّبی ثٌیبزی ذًَؿبظ ٍ ًقف آًْب زض دبؾداظ ؾلَل NKّبی سَلیس ٍ سوبیع لٌيَؾیز -2-6

. ضا ًبم ثجطز( هحیغی) ثبًَیِ ٍ( هطکعی)اًسام ّبی ایوٌی اٍلیِ  -2-7

 .سيبٍر ثیي اًسام ّبی ایوٌی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ضا اظ لحبػ ٍاکٌف ّبی ایوًََلَغیك ثِ قکل کلی سَضیح زّس -2-8

سَلیس  ؾلَل ّبی ایوٌی  ،( ّوبسَدَئعیؽ)ؾبذشوبى ثبىشی ٍ ؾلَلی هنع اؾشرَاى ضا قطح زازُ ٍ  ًقف آًطا زض ذَى ؾبظی  -2-9

 . ثیبى کٌس( لٌيَدَئعیؽ)

. قطح زّس T ثلَك لٌيَؾیز ّبیؾبذشوبى ثبىز سیوَؼ ٍ ًقف آى ضا زض سَلیس ٍ  -2-10

 .ؾٌسضٍم زی خطج ضا کِ ًبقی اظ اذشالل زض سکبهل سیوَؼ اؾز  سَضیح زّس -2-11

.  ضا ثیبى کٌس  ؾیؿشن لٌيبٍی ٍ گطزـ لٌو  ضا قطح زازُ ٍ ًحَُ دیسایف لٌو  -2-12

. ضا زض مسز لٌيبٍی سَضیح زٌّس B  ٍTؾبذشوبى مسز لٌيبٍی ضا قطح زّس ٍ هحل اؾشقطاض لٌيَؾیز ّبی   -2-13

. ثركْبی هرشلو عحبل ضا ًبم ثجطز  -2-14

. زّسغیك ٍ ّوبسَلَغیك عحبل ضا سَضیح افوبل ایوًََلَ -2-15

 .زاض قطح زّساظ ثبکشطی ّبی کذؿَلّبی ًبقی ًزاّویز عحبل ضا زض هقبثلِ ثب فيَ -2-16

 

گردغ ٍ الًِ گسیٌی لٌفَظیت ّا  تا آؼٌایی :ظَمّذف کلی جلعِ 

: ظَماّذاف ٍیصُ جلعِ 
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 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ا ًبم ثجطزض( ّبّبی چؿجبى قجِ ایوًََگلَثَلیي ٍ ازضؾیيهَلکَل) ٍ لیگبًسّبی آًْب ( ّبّب ٍ ایٌشگطیيؾلکشیي)ّبی چؿجبى هَلکَل -3-1

 .ّب ثیبى کٌسلٌيی ؾلَل ّبی ایوٌی ٍ هْبخطر آًْب ثِ ثبىز-ثبظگطزـ ذًَیّبی چؿجبى ضا زض هَلکَلًقف  -3-2

. ضا سَضیح زّس ّب، ؾبذشبض ٍ سَلیس آًْباًَاؿ کوَکبیي -3-3

. ی ضا قطح زّسضؾذشَضّبی کوَکبیياًَاؿ -3-4

. ایوٌی سَضیح زّس ّبیا زض دبؾدّب ضز ثیَلَغیك کوَکبیيفولکط -3-5

. ّبی چؿجبى زضگیط زض آى ضا قطح زّسّب ٍ هَلکَلدسیسُ الشْبة، هکبًیؿن، ؾلَل -3-6

 .ثکط ثیي ذَى ٍ افضبی لٌيبٍی ثبًَیِ ضا سَضیح زّس Bّبی هکبًیؿن گطزـ ؾلَل -3-7

. ثکط ثیي ذَى ٍ افضبی لٌيبٍی ثبًَیِ ضا قطح زّس Tّبی هکبًیؿن گطزـ ؾلَل -3-8

. ّب ضا قطح زّساخطایی ٍ ذبعطُ زض ذَى، لٌو ٍ ثبىز Bّبی اخطر ٍ ثبظگطزـ ؾلَلهِ -3-9

. ّب ضا قطح زّساخطایی ٍ ذبعطُ زض ذَى، لٌو ٍ ثبىز Tّبی هْبخطر ٍ ثبظگطزـ ؾلَل -3-10

ّبی زضهبًی ٍ قیَُ( ّبّبی چؿجبى ٍ کوَکبیيًؾیط هَلکَل)ّبی الشْبثی ّبی زضگیط زض دبسَغًع ثیوبضیاّویز قٌبذز هَلکَل -3-11

. هجشٌی ثط آًْب ضا قطح زّس

 .ّب ضا ثیبى کٌسّبی چؿجبى ٍ کوَکبیيهکبًیؿن اثط ثطذی اظ زاضٍّبی ضس الشْبثی ثَاؾغِ هْبض فولکطز هَلکَل -3-12
 

 آؼٌایی تا ظیعتن ایوٌی راتی ٍ اجساء آى :چْارمّذف کلی جلعِ 

: چْارماّذاف ٍیصُ جلعِ 

: ر تاؼذدر پایاى داًؽجَ قاد

. ضا قطح زّس...( ًؾیط اٍلیي ؾس زىبفی ثسى، فسم سٌَؿ ٍ ) ذهَنیبر کلی ایوٌی شاسی  -4-1

 .ّبی ؾیؿشن ایوٌی شاسی ٍ اذشهبنی ضا قطح زّساّویز دبؾد ّبی ایوٌی شاسی ٍ سيبٍر -4-2

. ضا ًبم ثجطز( DAMPs)آؾیت زیسُ ثسى  ّبیٍ الگَّبی هَلکَلی هطثَط ثِ ؾلَل( PAMPs)ّب الگَّبی هَلکَلی هطثَط ثِ دبسَغى -4-3

 Toll-like receptors ،NOD-like receptors، RIG-like receptors ،Scavenger)اًَاؿ ضؾذشَضّبی ؾلَلی ایوٌی شاسی  -4-4

receptors ٍ )...لیگبًسّبی آًْب ضا ًبم ثجطز ٍ .

( ّبّب ٍ ىیکَلیيّب، کبلکشیيؾیؿشن کوذلوبى، دٌشطاکؿیي)یی ّبی اخطاّب ٍ دطٍسئیيّبی هحلَل قٌبؾبیی کٌٌسُ دبسَغىهَلکَل -4-5

 .ؾیؿشن ایوٌی شاسی ضا ثیبى کٌس

ثِ فٌَاى اخعاء ایوٌی .... ٍ دَؾز  PHّبی عجیقی ًؾیط زىٌؿیي، ثیَسیكؾسّبی زىبفی عجیقی، آًشی: اّویز ٍ ًقف فَاهلی هبًٌس -4-6

 .شاسی زض هقبثلِ ثب فَاهل ثیگبًِ ضا قطح زّس

ّبی کكٌسُ عجیقی ّب، ؾلَلؾلّبی زًسضیشیك، هبؾزّب، ؾلَل ٍ ًَسطٍىیل( هًََؾیز، هبکطٍىبغ)ای ّبی سك ّؿشِىبگَؾیزًقف  -4-7

(NK cells )زض زىبؿ شاسی زض ثطاثط دبسَغى ضا قطح زّس. 

. ؾیػى ٍ ادؿًَیعاؾیَى ضا سَضیح زّسّبی ىقبل اکسٌيؿی، ٍاؾغِ ىبگَلیعٍظٍم، اًيدبض ىبگَظٍم،: هکبًیؿن ىبگَؾیشَظ ٍ انغالحبر -4-8

 .ّبی ثبًَیِ ٍ سحطیك دبؾد ایوٌی اذشهبنی ضا سَضیح زّسًقف ؾیؿشن ایوٌی شاسی زض سَلیس ؾیگٌبل -4-9

 

 TCRآًتی تادی ٍ ، ایوًََشى ،آؼٌایی تا  آًتی شى: پٌجنّذف کلی جلعِ 

: پٌجناّذاف ٍیصُ جلعِ 

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. ضا سقطیو کٌسآًشی غى  -5-1

. ایوًََغى ضا سقطیو کٌس -5-2

. ٍیػگیْبی یك ایوًََغى ضا سَضیح زّس -5-3
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. ّبدشي ٍ کبضیط ضا سقطیو کٌس -5-4

. قبذم آًشی غًیك یب ادی سَح ضا سقطیو کٌس ٍ اًَاؿ آًطا قطح زّس -5-5

. ضا ثیبى کٌس Bذهَنیبر ادی سَح ّبی ؾلَل  -5-6

. ضا قطح زّس Tذهَنیبر ادی سَح ّبی ؾلَل  -5-7

 ..آًشی ثبزی ضا سقطیو کٌس -5-8

. ؾبذشوبى آًشی ثبزی ضا قطح زّس -9 -5

. اًَاؿ ظًدیطُ ّبی ؾجك آًشی ثبزی ضا ًبم ثجطز -5-10

. اًَاؿ کالؼ ّبی ظًدیطُ ؾٌگیي آًشی ثبزی ضا ًبم ثجطز -5-11

. ایعٍسیخ، آلَسیخ ٍ ایسیَسیخ ضا سقطیو کٌس -5-12

. ی آًشی ثبزی ضا ًبم ثجطزاًَاؿ ایعٍسیخ ّب -5-13

. ضا ًبم ثجطز ٍ فولکطز آى ٍ اّویز ثبلیٌی آًطا ثیبى کٌس IgGٍیػگیْبی آًشی ثبزی  -5-14

. ، فولکطز اخطایی آى ٍ اّویز ثبلیٌی آًطا قطح زّسIgAذهَنیبر  -5-15

. ، فولکطز اخطایی آى ٍ اّویز ثبلیٌی آًطا سَضیح زّسIgMذهَنیبر  -5-16

. ضا قطح زّس IgDذهَنیبر  -5-17

. ، فولکطز اخطایی آى ٍ اّویز ثبلیٌی آًطا قطح زّسIgEذهَنیبر  -5-18

. سقطیو کٌس ضا آًشی ثبزی هًََکلًَبل ٍ دلی کلًَبل -5-19

5-20-  TCR ضا سقطیو ٍ ؾبذشوبى آًطا قطح زّس .

 .هقبیؿِ کٌس BCRضا قطح زّس ٍ آًطا ثب کوذلکؽ  TCRکوذلکؽ  -5-21

 

 آًتی تادی ٍ کارتردّای آى –آًتی شى  ّای آؼٌایی تا ٍاکٌػ :مغّذف کلی جلعِ غ

: مؼػاّذاف ٍیصُ جلعِ 

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. ّب ضا ًبم ثجطزّبی سكریم ٍ زضهبى ثیوبضیثبزی ضا زض ضٍـآًشی–غى ّبیی اظ کبضثطز ٍاکٌف آًشیًوًَِ -6-1

 .آًشی غى سَضیح زّس–زلی ثطای ٍاکٌف آًشی ثبزی ضا ثِ فٌَاى م (induced fit)هيَْم مبلت القبیی  -6-2

 .آًشی غى قطح زّس–ضا زض ٍاکٌف آًشی ثبزی  (avidity)هیل اسهبلی  ٍ (affinity)انغالحبر هیل دیًَسی   -6-3

 .سَنیو ًوبیس pre-zone ٍpost-zoneهطاحل سكکیل کوذلکؽ ایوٌی ضا ّوطاُ ثب انغالحبر  -6-4

آًشی ثبزی قطح زّس ٍ اظ ّط هَضز هثبلی –ضا زض ٍاکٌف آًشی غى   specificity   ،cross-reactivity ٍnon –reactiveهيبّین  -6-5

 .کبضثطزی ثعًس

 .هثبل ّبیی ضا اظ کبضثطز آًشی ثبزی ّب زض ضٍیکطزّبی ّبی زض هبًی ثعًس  -6-6

 .آًشی ثبزی اؾز ضا ًبم ثجطز -سؿز ّبیی کِ هجٌبی آًْب ٍاکٌف آًشی غى  -6-7

 .ضا سَضیح زازُ ٍ کبضثطزّبی آًطا زض سكریم سَضیح زّس Immunoassayخف ایوٌی ؾي -6-8

 .ضا ثِ فٌَاى هثبل ّبیی اظ ؾٌدف ایوٌی سَضیح زّس  (ELISA)ٍاالیعا (RIA)ضازیَایوًََاؾی  –6-9

 .ثیبى کٌسضا قطح زّس ٍ هثبل ّبیی اظ کبضثطزّبی سكریهی آى  (Flow cytometry)ضٍـ ىلَؾبیشَهشطی  -6-10

 .زشکط کيضا ثِ اذشهبض سَضیح زّس ٍ هثبل ّبیی اظ آى زض سكریم ثطذی اظ ثیوبض ّب  (IHC)ضٍـ ایوًََّیؿشَقیوی  -6-11

 

 ّا ٍ ًقػ آًْا در ظیعتن ایوٌیظایتَکایياًَاع آؼٌایی تا : ُ ّفتنّذف کلی جلط

: ّفتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
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. کٌس ؾبیشَکبیي ضا سقطیو -7-1

. ّب ضا قطح زّسگصاضی اًَاؿ ؾبیشَکبیيًحَُ ًبم  -7-2

ّبی الشْبثی ضا قطح زّس ّب زض دبؾداثطار هَضقی ٍ ؾیؿشویك ؾبیشَکبیي -7-3

( Antagonistic)هربلو ٍ ( synergistic)ثركی ، ىعٍى(Redundancy)، اثطار هكبثِ (Pleiotropic)اثطار دلئَسطٍدیك   -7-4

. قطح زّسّب ضا ؾبیشَکبیي

. ّبی ؾیؿشن ایوٌی شاسی ضا ًبم ثجطزؾبیشَکبیي -7-5

. ّبی ؾیؿشن ایوٌی اذشهبنی ضا ًبم ثجطزؾبیشَکبیي -7-6

. ثٌسی ًبم ثجطزؾبظ عجقِّبی زذیل زض ذَىؾبیشَکبیي -7-7

. ضا قطح زّس( TNF-α, IL-1, IL-6)ّبی دیف الشْبثی اثطار ثیَلَغیك ؾبیشَکبیي -7-8

. ٍ ًقف آًْب زض دبؾرْبی ؾیؿشن ایوٌی سَضیح زّس IL-12, IL-10ّبی ی زضگیط زض سَلیس ٍ سطقح ؾبیشَکبیيؾلَل ّب -9 -7

. ّبی سطقح کٌٌسُ ٍ فولکطز ثیَلَغیك آًْب زض ایوٌی شاسی ضا قطح زّس، ؾلَل(IFN-α, IFN-β)ّبی ًَؿ یك ایٌشطىطٍى -7-10

 .زض الشْبة حبز ٍ قَک ؾذشیك ضا قطح زّس( TNF-α, IL-1, IL-6)ّبی دیف الشْبثی اثطار دبسَلَغیك ؾبیشَکبیي -7-11

ّبی ؾیؿشن ایوٌی ّبی سطقح کٌٌسُ ٍ ًقف ثیَلَغیك آًْب زض دبؾد، ؾلَلTGF-β, IFN-γ, IL-5, IL-4, IL-2ّبی ؾبیشَکبیي -7-12

. ثٌسی ٍ قطح زّسآزادشیَ عجقِ

ؾبظ هنعاؾشرَاى ضا قطح ّبی دیفزض ضقس ٍ سوبیع ؾلَل IL-3, IL-7, GM-CSF, M-CSF, G-CSFّبی ًقف ؾبیشَکبیي -7-13

 .زّس

. ّب ضا قطح زّسثطذی هَاضز کبضثطز ثبلیٌی ؾبیشَکبیي -7-14

 .سَضیح زّس ضا ّبی الشْبثیّب زض هْبض ثیوبضیّبی هًََکلًَبل ضس ؾبیشَکبیيکبضثطز ثطذی اظ آًشی ثبزی -7-15

 

ظازٍکارّای ظلَلی ٍ هَلکَلی پردازغ  ٍ (MHC)ازگاری ًعجی اصلی آؼٌایی تا کوپلکط ض: ّذف کلی جلعِ ّؽتن

 ٍعرضِ آًتی شى

: ّؽتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. سَضیح ثسّس Tًحَُ قٌبؾبیی آًشی غى ّبی دطٍسئیٌی ضا سَؾظ لٌيَؾیز  -8-1

. یوٌی سَضیح زّسٍ ًقف آًْب ضا زض ؾیؿشن ا (APC)ؾلَل ّبی فطضِ کٌٌسُ ی آًشی غى  -8-2

 .ضا خْز ىْن یك هغبلقِ ّسىوٌس قطح زّس MHCسبضیرچِ قٌبؾبیی ؾیؿشن  -8-3

. ضا زض اًؿبى سَضیح زازُ ٍ هحسٍزیز ایي ًبهگصاضی ضا قطح زّس MHCثِ خبی  HLAفلز اؾشيبزُ اظ ٍاغُ  -8-4

 .سیسی ثیبى کٌسضا زض قٌبؾبیی آًشی غى ّبی دخ  MHCثِ هَلکَل  Tفلز هحسٍزیز لٌيَؾیز ّبی  -8-5

. ثیبى کٌس MHCٍ آضایف دیچیسُ غى ّبی آى ضا قطح زازُ، اقکبل هرشلو زؾشِ ثٌسی غى ّبی  MHCلَکَؼ غًی  -8-6

 .سَضیح زّس MHCهيَْم دلی هَضىیؿن غًشیکی ٍ غى ّبی دلی هَضه ضا زض مبلت غى ّبی  -8-7

ّبی ایي زٍ کالؼ هَلکَلی ضا زض دبؾد ّبی ایوٌی ثب ّن ىبٍرر ّبر ٍآقٌب قسُ ٍ سكبة IIٍکالؼ  Iکالؼ  MHCثب اًَاؿ هَلکَل ّبی  -8-8

. ثیبى ًوبیس
 .ضا ًبم ثجطًس MHCًبحیِ غًی  IIIغى ّبی هَخَز زض ثرف کالؼ  -8-9
 .هيَْم کلی دطزاظـ ٍفطضِ آًشی غى ضا سَضیح زٌّس ٍ اًَاؿ هؿیطّبی زذیل زض ایي ىطایٌس ضا ًبم ثجطًس -8-10

ضا سَضیح زازُ ٍ ؾلَل ّب ، اًساهك ّب ٍ هَلکَل ّبی زذیل  +TCD8فطضِ ی آًشی غى ثِ ؾلَل ّبی  (ؾیشَظٍلی) Iهؿیط کالؼ   -8-11

. زض ایي هؿیط ضا ًبم ثجطًس

. فطضِ ی آًشی غى ضا زض دبؾد ّبی ایوٌی فلیِ فيًَز ّبی ٍیطٍؾی ٍ ؾلَل ّبی سَهَضی سَضیح زٌّس  Iاّویز هؿیط کالؼ  -8-12

ضا قطح زازُ ٍ اّویز آًطا زض دطزاظـ آًشی غى ّبی ؾیشَظٍلی ٍ هؿیط اًشقبل ؾیگٌبل  Iدطٍسئبظٍم زض هؿیط کالؼ ًقف ٍ ؾبذشبض  -8-13
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. ؾلَلی سَضیح زٌّس 

ضا سَضیح زازُ ٍ ؾلَل ّب، اًساهك ّب ٍ هَلکَل ّبی  +TCD4فطضِ آًشی غى ثِ ؾلَل ّبی ( لیعٍظهی-آًسٍظٍهی) IIهؿیط کالؼ  -8-14

. ا ًبم ثجطززذیل زض ایي هؿیط ض

. ضا سَضیح زٌّس +TCD4فطضِ ی آًشی غى زض ىقبل ؾبظی ؾلَل ّبی   IIاّویز هؿیط کالؼ   -8-15

 Tضا سَضیح زازُ ٍ ًقف آًطا زض ىقبل ؾبظی ؾلَل ّبی   Tزض ىقبل ؾبظی لٌيَؾیز ّبی  Cross-presentationاّویز دسیسُ   -8-16

. ؾبیشَسَکؿیك قطح زٌّس

 

 Bٍ تکاهل لٌفَظیت ّای شًتیک آًتی تادی  تا اییآؼي: ّذف کلی جلعِ ًْن

 :اّذاف ٍیصُ جلعِ ًْن

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ضا قطح زّس Bّبی غًی ؾلَلّبی آًشیًَسطکیجی ؾَهبسیك زض دصیطًسُ -9-1

ثٌسی ٍ قطح ّب ضا عجقِضٍی کطهَظٍمّب ٍ خبیگبُ آًْب ثط ّبی ؾجك کبدب ٍ الهجسا ٍ ظًدیطُ ؾٌگیي ایوًََگلَثَلیيّبی ظًدیطُلَکَؼ -9-2

 .زّس

الیي غضم DNAًَکلئَسیسی هحبىؾز قسُ زض  23ٍ  9گصاضّبی ّبی ّذشبهط ٍ ًًَبهط ٍ ىبنلِّبی قٌبذز ًَسطکیجی، قبهل سَالیسَالی -9-3

.. ضا سَضیح زّس

. ضا زض ًَسطکیجی ؾَهبسیك ثیبى کٌس RAG1  ٍRAG2ّبی ضیکبهجیٌبظ ًقف آًعین -9-4

 .ضا قطح زّس Bّبی ایدبز سٌَؿ سطکیجی ٍ سٌَؿ زض اسهبل زض دصیطًسُ ّبی ؾلَل  -9-5

 .هنع اؾشرَاى ضا قطح زّس( Stem cells)ّبی ثٌیبزی ّبی لٌيَؾیشی اظ ؾلَلسكکیل ضزُ -9-6

.  ّبی ثٌیبزی ضا ثیبى کٌسزض هنعاؾشرَاى اظ ؾلَل Bهطاحل سکبهل لٌيَؾیز  -9-7

. سَضیح زّس ضا (Bّبی ؾلَل دصیطًسُ)ّبی ایوًََگلَثیٌی ای ظًدیطُُسطسیت ثبظآضایی غى -9-8

. ضا قطح زّس Bّبی دسیسُ حصه آللی ٍ حصه ایعٍسبیخ زض ثبظآضایی ضؾذشَضّبی ؾلَل -9-9

. ضا سَضیح زّس Bثط ؾغح ؾلَل  IgG  ٍIgMّبی ثبزیهکبًیؿن ثطٍظ ّوعهبى آًشی -9-10

. ضا قطح زّس Bّبی کبهل ؾلَلهکبًیؿن ٍیطایف گیطًسُ زض عی ر -9-11

 .ثبلل ضا قطح زّس Bّبی گعیٌف هثجز ٍ هٌيی ٍ ایدبز گٌدیٌِ لٌيَؾیز -9-12

 

 Tّای لٌفَظیت ٍ فعال ؼذى تلَغ ، آؼٌایی تا هراحل تکاهل :دّنّذف کلی جلعِ 

  :دّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. ّبی ثٌیبزی ضا سَضیح زّسسرَاى ٍ سیوَؼ اظ ؾلَلظاؼكزض م Tهطاحل سکبهل لٌيَؾیز  -10-1

 .ضا قطح زّس Tی ؾلَل ّبی دصیطًسُسطسیت ثبظآضایی غى -10-2

 .ثٌسی ٍ قطح زّسّب ضا عجقِثشب، گبهب ٍ زلشب ٍ خبیگبُ آًْب ثط ضٍی کطهَظٍم, ّبی آليبّبی ظًدیطُلَکَؼ -10-3

. ضا قطح زّس Tّبی لدسیسُ حصه آللی زض ثبظآضایی ضؾذشَضّبی ؾلَ -10-4

 Tّبی زض ؾلَل( گط ٍ سحول هطکعیذَز ٍاکٌف Tّبی حصه ؾلَل)ٍ گعیٌف هٌيی ( ذَزی MHCهحسٍزیز ثِ )گعیٌف هثجز  -10-5

 .ًبثبلل ضا قطح زّس

. ضا ثیبى کٌس  Tّسه اظ ىقبل قسى ؾلَل ّبی  -10-6

. ضا ًبم ثجطز naïve Tهحل ىقبل قسُ ؾلَل  -10-7

. ٍ هٌجـ ایي ؾیگٌبلْب ضا ثیبى کٌس Tالظم خْز ىقبل قسُ ؾلَل ؾیگٌبلْبی  -10-8

. ثجطز ضا ًبم Tٍ ضؾذشَض آًْب ثط ؾغح ؾلَل  APCهَلکَلْبی کوك هحطک ثط ؾغح ؾلَلْبی  -10-9
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. ضا ثیبى کٌس Tهَلکَلْبی هْن زض هؿیط ؾیگٌبلیٌگ ؾلَل  -10-10

. ی قًَس ضا ًبم ثجطزىقبل م Tىبکشَضّبی ضًٍَیؿی کِ زض ؾیگٌبلیٌگ ؾلَل  -10-11

. ضا ًبم ثجطز Tضؾذشَضّبی هْبضی ؾلَل  -10-12

. ، زض  ثیبى هَلکَلْبی ؾغحی ایي ؾلَل نَضر هی گیطز ضا قطح زّسTسنییطاسی کِ، ثسًجبل ىقبل قسى ؾلَل  -10-13

. ایی آى ؾبیشَکبیي ضا قطح زّسؾبیشَکبیٌی کِ زض خطیبى ىقبل قسى ایي ؾلَل سَلیس ٍ سطقح هی قَز ضا ًبم ثجطز ٍ افوبل اخط -10-14

. کِ ثسًجبل ىقبل قسى ضخ هی زّس ضا سَضیح زّس Tگؿشطـ کلًَی ؾلَل  -10-15

. ایدبز هی قًَس ضا ًبم ثجطز ٍ ؾبیشَکبیي ّبی قبذم ّط یك ضا ثیبى کٌس Tؾلَلْبی اىکشَضی کِ ثسًجبل گؿشطـ کلًَی ؾلَل  -10-16

. ؾلَلْبی اىکشَضی زض ایدبز آى ًقف زاضًس ضا قطح زّس ًَؿ ٍاکٌف ایوٌی کِ ّط یك اظ اًَاؿ -10-17

. ًقف زىبفی ّط یك اظ اًَاؿ ؾلَلْبی اىکشَض زض هقبثل هیکطٍثْب ٍ ًقف دبسَلَغیك آًْب زض ایدبز ثیوبضی ّب ضا ثیبى کٌس -10-18

 

 (Tظلَل )هکاًیعن ّای اجرایی ایوٌی ظلَلی آؼٌایی تا : یازدّنّذف کلی جلعِ 

: یازدّن اّذاف ٍیصُ جلعِ

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

ٍ ؾبیشَکبیي ّب ٍ ىبکشَضّبی  Tضا اظ ًؾط ًَؿ آًشی غى یب هیکطٍة هحطک ؾلَل  Th1ثِ ؾلَل اىکشَضی   Thهکبًیؿن سوبیع ؾلَل -11-1

. ضًٍَیؿی زذیل زض ایي سوبیع ضا ثیبى کٌس

ٍ ؾبیشَکبیي ّب ٍ ىبکشَضّبی  Tآًشی غى یب هیکطٍة هحطک ؾلَل ضا اظ ًؾط ًَؿ  Th2ثِ ؾلَل اىکشَضی   Thهکبًیؿن سوبیع ؾلَل -11-2

. ضًٍَیؿی زذیل زض ایي سوبیع ضا ثیبى کٌس

ٍ ؾبیشَکبیي ّب ٍ ىبکشَضّبی  Tضا اظ ًؾط ًَؿ آًشی غى یب هیکطٍة هحطک ؾلَل  Th17ثِ ؾلَل اىکشَضی   Thهکبًیؿن سوبیع ؾلَل -11-3

. ضًٍَیؿی زذیل زض ایي سوبیع ضا ثیبى کٌس

. ضا قطح زّس ٍ ىبکشَضّبی ضًٍَیؿی زذیل زض آًطا ثیبى کٌس CTLثِ ؾلَل  Tcهکبًیؿن سوبیع ؾلَل  -11-4

 .ٍ ٍیػگیْبی ایي ؾلَلْب ضا سَضیح زّس Tًحَُ ایدبز ؾلَلْبی ذبعطُ ای  -11-5

. اًَاؿ هکبًیؿن ّبی اىکشَضی ایوٌی ؾلَلی ضا ًبم ثجطز -11-6

. هکبًیؿن ّبی اىکشَضی ایوٌی ؾلَلی ضا ثیبى کٌسًقف زىبفی ّط یك اظ ّط یك اظ  -11-7

. فَاهل هَثط زض هْبخطر اًشربثی ؾلَلْبی اىکشَض ثِ هحل ٍضٍز هیکطٍة ّبی هرشلو ضا قطح زّس -11-8

. ی فطضِ قسُ ثط ؾغح ّط یك اظ ؾلَلْبی اىکشَض ٍ لیگبًس آًْب ضا ًبم ثجطزکوَکبیي ضؾذشَضّب -11-9

. ضا ثیبى کٌس Bثط ؾلَلْبی ىبگَؾیشی ٍ ؾلَل  Th1ًقف اىکشَضی ؾلَل  -11-10

. ثط هبکطٍىبغّب ضا قطح زّس Th1اثطار ؾلَلْبی  -11-11

. زض هحل فيًَز ضا ثیبى کٌس Th1فَاهل هَثط ثط هْبخطر ٍ هبًسگبض قسى ؾلَلْبی اىکشَض ٍ ذبعطُ ای  -11-12

یي ؾلَلْب ٍ ًقف ایي ؾیشَکیي ّب ثط ؾلَلْب ٍ اًسام ّبی ، ًَؿ ؾیشَکیي ّبی سَلیس قسُ سَؾظ ا Th2ًقف اىکشَضی ؾلَلْبی  -11-13

. هرشلو ضا قطح زّس

. ثط هبکطٍىبغّب ضا ثیبى کٌس Th1  ٍTh2اثطار هشيبٍر ؾلَلْبی  -11-14

. ّبی ذَزایوي ضا قطح زّسزض زىبؿ هقبثل فيًَز ّبی هیکطٍثی ٍ ایدبز ثیوبضی   Th17ًقف ؾلَلْبی -11-15

. ضا ًبم ثطزُ ٍ اثطار ٍ ًقف ّبی زىبفی آًْب ضا ثیبى کٌس  Th17قسُ سَؾظ ؾلَلْبی ؾیشَکیي ّبی سَلیس -11-16

. ضا ًبم ثجطز  CTLًقف اىکشَضی ؾلَلْبی  -11-17

. ضا ثیبى کٌس( هکبًیؿن کكشي ؾلَلْبی ّسه)  CTLهکبًیؿن فول اىکشَضی ؾلَلْبی  -11-18

 

  شى آًتی تِ B ّای لٌفَظیت پاظخ ٍ ظازی فعال ًحَُ تا آؼٌایی: ّذف کلی جلعِ دٍازدّن

 :اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍازدّن
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: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .کٌس ثیبى ضا B ؾلَلْبی ؾبظی ىقبل اظ ّسه -12-1

 .زّس سَضیح ضا َّهَضال ایوٌی دبؾد فوَهی ٍیػگیْبی -12-2

 .زّسهی دبؾد غى آًشی ًَؿ کسام ثِ خوقیز ظیط ّط زّس سَضیح ٍ ثطزُ ًبم ضا B ؾلَل ّبیظیطخوقیز -12-3

 .کٌس ثیبى ضا ؾلَلْب ایي ثِ هرشلو ؾبیع ثب ٍ هرشلو هبّیز ثب غًْبی آًشی هقطىی ًحَُ ،B ؾلَلْبی قسى ىقبل هکبى -12-4

 .زّس قطح ضا ؾبظی ىقبل ایي سؿْیل زض زیگط هَلکَلْبی ًقف ٍ B ؾلَلْبی قسى ىقبل زض غى آًشی ًقف -12-5

 .ضا سَنیو ًوبیس هرشلو غًْبی آًشی سَؾظ B ٍلْبیؾل قسى ىقبل فولی اثطار -12-6

 .کٌس ثیبى ضا (T ثِ ٍاثؿشِ) دطٍسئیٌی غًْبی آًشی ثِ B ؾلَلْبی دبؾد -12-7

 .زّس قطح ضا دطٍسئیٌی غًْبی آًشی ثِ B ؾلَلْبی دبؾد زض ٍقبیـ سطسیت -12-8

 .ّسز سَضیح ضا دطٍسئیٌی غًْبی آًشی ثِ B ؾلَلْبی دبؾد زض T ؾلَل ًقف -12-9

 .کٌس ثیبى ضا ؾلَلْب ایي ؾبظی ىقبل زض B ؾلَلْبی CD40 هَلکَل ثِ T ؾلَل CD40L هَلکَل اسهبل ًقف -12-10

 .زّس قطح ضا ّبىَلیکَل ظایٌسُ ًبحیِ ٍ ىَلیکَلی ذبضج ًبحیِ زض دطٍسئیٌی غًْبی آًشی ثِ B ؾلَلْبی دبؾد ذهَنیبر -12-11

ىیٌیشی آًشی ثبزی، ایدبز ؾلَلْبی ذبعطُ ای ٍ دالؾوبؾل ّبی ثب فوطعَالًی زض ًبحیِ ظایٌسُ ًحَُ ایعٍسیخ ؾَئیچیٌگ، اىعایف ا  -12-12

 .ىَلیکَلی ضا سَضیح زّس

 .قطح زّس ضا دالؾوبؾل ٍ ایذبعطُ ؾلَلْبی ایدبز ،ثبزی آًشی اىیٌیشی اىعایف ،ؾَئیچیٌگ کالؼ زضضا  Tfh ؾلَلْبی ًقف -12-13

 .زّس سَضیح ضا ثبزی آًشی اىیٌیشی اىعایف ٍ چیٌگؾَئی کالؼهَلکَلی  هکبًؿین -12-14

 .زّس قطح ضا B قسُ ىقبل ؾلَلْبی اظ دالؾوبؾل یب ای ذبعطُ ؾلَل ایدبز هکبًؿین -12-15

 .کٌس ثیبى ضا( دطٍسئیٌی میط) Tاظ  هؿشقل غًْبی آًشی هقبثل زض B ؾلَلْبی قسى ىقبل هکبًیؿن -12-16

 .ثجطز ًبم ضا T اظ هؿشقل غًْبی آًشی ثِ َّهَضال دبؾد ذهَنیبر -12-17

 

 کوپلواى ٍ َّهَرال ایوٌی اجرایی ّای هکاًیعن تا آؼٌایی :ّذف کلی جلعِ ظیسدّن

  :اّذاف ٍیصُ جلعِ ظیسدّن

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ثجطز ًبم ضا ثبزی آًشی اىکشَضی افوبل -13-1

 .کٌس ثیبى ضا ّطیك ًقف ٍ ثبزی آًشی ضؾذشَضّبی -13-2

 .ثجطز ًبم ضا آى اخعاء ٍ کٌس ٍنو ضا کوذلوبى ؾیؿشن -13-3

 .ثجطز ًبم ضا کوذلوبى ؾبظی ىقبل هؿیطّبی -13-4

 .زّس قطح ضا کوذلوبى کالؾیك هؿیط ؾبظی ىقبل هطاحل -13-5

 .کٌس ثیبى ضا هؿیط ایي هطاحل ٍ آلشطًبسیَ هؿیط ّبی کٌٌسُ ىقبل  -13-6

 .زّس سَضیح ضا آى هطاحل ٍ لکشیٌی هؿیط ّبی کٌٌسُ ىقبل -13-7

 .زّس قطح ضا مكبء ثِ حولِ هؿیط یب کوذلوبى ؾبظی ىقبل ًْبیی هطحلِ  -13-8

 .کٌس ثیبى ضا آًْب فول هکبًؿین ٍ کوذلوبى کٌٌسُ سٌؾین هَلکَلْبی -13-9

 .زّس قطح ضا آًْب ًقف ٍ کوذلوبى ضؾذشَضّبی -13-10

 .ثجطز ًبم ضا کوذلوبى ثیَلَغیك افوبل -13-11

 .زّس قطح ضا کوذلوبى اخعاء زض ًقم اظ ًبقی ّبی هبضیثی  -13-12

 

 (تحول ایوٌی)ًَتَلراًط اینآؼٌایی تا  : دّنچْارّذف کلی جلعِ 

: ّنچْارداّذاف ٍیصُ جلعِ 
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 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ضا قطح زّس (Tolergen)ًؿجز ثِ آًشی غى ّبی  ذَزی ٍ سَلطغى ( سحول)هيبّین سَلطاًؽ  -14-1

. ٍاؿ سحول قبهل سحول هطکعی ٍ هحیغی ضا  سَضیح زٌّساى -14-2

. ضا سَضیح زّسTضا قطح زازُ ٍ فَاقت ًقم زض گعیٌف هٌيی  لٌيَؾیز ّبی   Tًقف سیوَؼ ضا زض گعیٌف لٌيَؾیز ّبی  -14-3

. ٍ  ؾبظٍکبضّبی ایدبز سحول هحیغی ضا قطح زّس (Anergy)هيَْم اًطغی  -14-4

 .م ثطزُ ٍ ًقف آًْب زض سٌؾین ٍ هْبض دبؾد ّبی ایوٌی ضا ثیبى کٌسهَلکَل ّبی هْبضی ضا ًب -14-5

. ٍ هكرهبر ایوًََلَغیك ٍ هَلکَلی آًْب ضا قطح زّس (Treg)سٌؾیوی   Tؾلَل ّبی  -14-6

زض  سَضیح زّس ٍ  ثیوبضی ّبیی کِ هطثَط ثِ فسم سوبیع ایي ؾلَل ّب Tregًحَُ ی سٌؾین دبؾد ّبی ایوٌی ضا سَؾظ ؾلَل ّبی  -14-7

 .ؾیؿشن ایوٌی هی قَز ضا ًبم ثجطًس

 .ٍاغُ ی آدَدشَظیؽ ضا سَضیح زازُ ٍ اًَاؿ هؿیطّبی هَلکَلی آى ٍ اّویز ایي ىطایٌس زض کٌشطل دبؾد ّبی ایوٌی ضا قطح زّس -14-8

 .سَضیح زّس Bؾبظٍکبضّبی سحول هطکعی ٍ هحیغی ضا زض لٌيَؾیز  -14-9

 .ٍ کبضثطز آى ضا سَضیح زّس (oral tolerance)هيَْم سحول زّبًی  -14-10

. ضا قطح زازُ ٍ یك ًوًَِ اظ آًطا زض فيًَز ّبی ٍیطٍؾی هثبل ثعًٌس (Clonal exhaustion)هيَْم ذؿشگی کلًَی  -14-11

 

 ٍاکعیٌاظیَىٍاکعي ٍ ّا، ّای دفاع هیستاى در تراتر اًَاع هیکرٍبآؼٌایی تا هکاًیعن: پاًسدّنّذف کلی جلعِ 

: پاًسدّن اّذاف ٍیصُ جلعِ

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. ّبی ذبضج ؾلَلی ضا قطح زّسّبی اخطایی ایوٌی شاسی ٍ آزادشیَ زض ثطاثط ثبکشطیهکبًیؿن -15-1

 .ّبی ذبضج ؾلَلی اظ ؾیؿشن ایوٌی هیعثبى ضا سَضیح زّسّبی گطیع ثبکشطیهکبًیؿن -15-2

. ّبی زضٍى ؾلَلی قطح زّسثطاثط ثبکشطیّبی اخطایی ایوٌی شاسی ٍ آزادشیَ زض هکبًیؿن -15-3

 .ّبی زضٍى ؾلَلی اظ ؾیؿشن ایوٌی هیعثبى ضا سَضیح زّسّبی گطیع ثبکشطیهکبًیؿن -15-4

. ّب ضا قطح زّسّب زىبؿ ایوٌی شاسی ٍ آزادشیَ زض ثطاثط قبضذهکبًیؿن -15-5

 .اظ ؾیؿشن ایوٌی هیعثبى ضا سَضیح زّسّب قبضذّبی گطیع هکبًیؿن -15-6

. ّب ضا قطح زّسّبی اخطایی ایوٌی شاسی ٍ آزادشیَ زض ثطاثط ٍیطٍؼهکبًیؿن -15-7

. ّب اظ ؾیؿشن ایوٌی هیعثبى ضا سَضیح زّسّبی گطیع ٍیطٍؼهکبًیؿن -15-8

. ّب قطح زّسّبی اخطایی ایوٌی شاسی ٍ آزادشیَ زض ثطاثط اًگلهکبًیؿن -15-9

. م ایوٌی هیعثبى ضا قطح زّسّب اظ ؾیؿزّبی گطیع اًگلهکبًیؿن -15-10

 .ّبی ضایح ضا ًبم ثطزُ ٍ هحبؾي ٍ هقبیت آًْب ضا شکط کٌساًَاؿ ٍاکؿي -15-11

 

 پیًَذ آؼٌایی تا ایوًََلَشی :ؼاًسدّنّذف کلی جلعِ 

  ؼاًسدّن جلعِ ٍیصُ اّذاف

 :تاؼٌذ قادر داًؽجَیاى پایاى در

. زض ثبلیي اًدبم هی قَز ًبم ثجطز ٍ اًَاؿ دیًَس ضا کِ سقطیو ًوَزُدیًَس فضَ ضا  -16-1

 .دیًَس ضا سَضیح زّس ظزىدؽىطایٌس  ًقف ؾیؿشن ایوٌی زض  -16-2

. اؾبؼ ایوًََلَغیك ضز دیًَس ضا سَضیح زّس -16-3

 .قطاثز غًشیکی ًبم ثجطز اًَاؿ دیًَس ضا ثط اؾبؼ هقیبضّبی ایوًََلَغیك ٍ -16-4

 . دیًَس قطح زّس ظزىدؽضا زض ىطایٌس  MHCٍل هَلکَل ّبی آًشی غى ّبی هَضز ّسه ؾیؿشن ایوٌی ثرم -16-5

.  زگیطًسُ دیًَس سَضیح زُ Tزٌّسُ ضا ثِ لٌيَؾیز ّبی  MHCًحَُ فطضِ هَلکَل ّبی  -16-6
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.  ثب فطضِ آًشی غى ّبی هیکطٍثی هقبیؿِ کٌس Tفطضِ آًشی غى ّبی ثبىز دیًَسی ضا ثِ لٌيَؾیز ّبی  -16-7

 .اذشهبنی آًشی غى ّبی دیًَسی سَضیح زّس  Tهحطک ضا زض ىقبل ؾبظی ؾلَل ّبی  ًقف هَلکَل ّبی کوك -16-8

 .اؾبؼ زؾشِ ثٌسی اًَاؿ ٍاظًف دیًَس ضا قطح زازُ ٍ ؾبظٍکبضّبی ایوًََلَغیك زذیل زض اًَاؿ ضز دیًَس ثیبى کٌس -9 -16

. اضثطز زاضًس، ضا ًبم ثطزُ ٍقطح زّس اًَاؿ ضٍـ ّبی آظهبیكگبّی ضا کِ ثطای سغجیق ىطز زٌّسُ ٍگیطًسُ دیًَس ک -16-10

 .زاضٍّبیی کِ ثطای هْبض ضز دیًَس اؾشيبزُ هی قًَس ضا ًبم ثطزُ ٍ ؾبظٍکبض ایوًََىبضهبکَلَغیك آًْب ضا قطح زّس -16-11

. اقکبل هرشلو دیًَس ؾلَل ّبی ثٌیبزی ذًَؿبظ ضا سَضیح زّس -16-12

 .زض زضهبى ثسذیوی ّب ، ًقبئم ایوٌی ٍ هشبثَلیك قطح زّس ضاکبضثطزّبی دیًَس ؾلَلْبی ثٌیبزی ذَى ؾبظ  -16-13

. ضا ثِ فٌَاى هْوشطیي فبضضِ ی دیًَس ؾلَل ّبی ثٌیبزی ذًَؿبظ ضا سَضیح زّس GVHDثیوبضی  -16-14

 .ضا قطح زّس GVHDضاُ ّبی خلَگیطی ٍ زضهبى  -16-15

 

 ّواتَلَشیایوًََ تا آؼٌایی: ّفذّن جلعِ کلی ّذف

  :ّفذّن جلعِ ٍیصُ اّذاف

 :تاؼٌذ قادر داًؽجَیاى پایاى در

 .ًوبیسسقطیو  ضا یّوبسَلَغایوًََ فلن -17-1

 .ثجطز ًبم ضا ذَى ىطفی ٍ انلی ّبی گطٍُ ٍ کٌس ثیبى ضا ذًَی گطٍُ سقطیو -17-2

 .زّس ضحـ ضا ذًَی ّبی گطٍُ هغبلقِ اظ ّسه -17-3

 .کٌس ثیبى ضا ىآ ّبی ىٌَسیخ اًَاؿ ٍ زازُ سَضیح ضا ABO ذًَی گطٍُ -17-4

 .زّس قطح ضا آى ّبی غى آًشی ؾبذشوبى ٍ ABO ؾیؿشن غًَسیخ -17-5

 .کٌس ثیبى ضا ّن ثب غى آًشی زٍ ایي ٍسيبٍر A ٍ B غى آًشی ثب H غى آًشی ؾبذشوبًی سيبٍر -17-6

 .زّس سَضیح ضا O ذًَی گطٍُ ثب (Oh) ثوجئی O ذًَی گطٍُ سيبٍر -17-7

 .ثجطز ًبم ضا ABO ؾیؿشن هْن ّبی ظیطگطٍُ  -17-8

 ایعٍّوبگلَسیٌیي چِ ABO ؾیؿشن اظ ذًَی گطٍُ ّط زض زّس سَضیح ٍ ثجطز ًبم ضا ABO ؾیؿشن ّبی ایعٍّوبگلَسیٌیي  -17-9

 .قَز هی یبىز( ّبیی ایعٍّوبگلَسیٌیي)

 .زّس قطح ضا (back type) میطهؿشقین یب (cell type) هؿشقین ضٍـ ثِ ىطز ّط ABO ذًَی گطٍُ سقییي  -17-10

 .زّس قطح ضا ؾیؿشن ایي غًَسیخ ٍ زازُ  قطح ضا Rh ؾیؿشن  -17-11

 .کٌس سقطیو ضا D ٍ Du (week D) غى آًشی -17-12

 .زّس سَضیح ؾطخ گلجَلْبی ؾغح ثط فطضِ ٍ غًی آًشی ؾبذشوبى ٍ غًَسیخ ًؾط اظ ضا لَئیؽ ىطفی ذًَی گطٍُ -17-13

 .زّس قطح ؾطخ گلجَلْبی ثطؾغح فطضِ ًحَُ ٍ غًَسیخ ٍ ؾبذشوبى ًؾط اظ ضا I ؾیؿشن  -17-14

 .ثجطز ًبم ضا ىطفی ذًَی گطٍّْبی  -17-15

 .کٌس ثیبى ضا ذَى اًشقبل اظ حبنل ّبی ٍاکٌف  -17-16

 .زّس قطح ضا ًَظازاى ّوَلشیك ثیوبضی  -17-17

 .کٌس ثیبى ضا آى اظ گیطیدیف ضٍـ ٍ ززُ قطح ضا خٌیي ثب هبزض Rh ذًَی گطٍُ ًبؾبظگبضی اظ ًبقی ًَظازاى ّوَلشیك ثیوبضی  -17-18

 ثب قسُ هشَلس ًَظازاى زضهبى ضٍـ ٍ زازُ سَضیح خٌیي ثب هبزض ABO ذًَی گطٍُ ًبؾبظگبضی اظ ًبقی ًَظازاى ّوَلشیك ثیوبضی  -17-19

 .کٌس ثیبى ضا ًبؾبظگبضی ایي اظ ًبقی ثیوبضی

 

 (رشیآل) I ًَع ؼذیذ حعاظیت ٍاکٌػ تا آؼٌایی: ّجذّنّذف کلی جلعِ 

: ّجذّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
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 .ثجطز ًبم ضا قسیس حؿبؾیز ّبیٍاکٌف اًَاؿ  -18-1

 .کٌٌس ثیبى ضا آلطغی یب I ًَؿ قسیس حؿبؾیز سقطیو -18-2

 .زّس قطح ضا آلطغی ٍاکٌف فوَهی ذهَنیبر -18-3

 .کٌس ثیبى ضا آلطغی ٍاکٌف یك ایدبز هطاحل -18-4

 .کٌس سقطیو ضا ىآلطغ -18-5

 .ثجطز ًبم ضا آلطغى یك ٍیػگیْبی -18-6

 .ثجطز ًبم ضا آلطغى هَاز اًَاؿ -18-7

 .کٌس ثیبى ضا یك ّط ذهَنیبر ٍ ؾل هبؾز اًَاؿ -18-8

 .کٌس شکط ضا آًْب ىبضهبکَلَغیك اثطار ٍ ثجطز  ًبم ضا ائَظیٌَىیل ٍ ثبظٍىیل ؾل، هبؾز سَؾظ قسُ سَلیس هسیبسَضّبی -18-9

 .ثجطز ًبم ضا آلطغی ثبلیٌی فالین -18-10

 .زّس قطح ضا آلطغیك ضیٌیز -18-11

 .کٌس ثیبى آًطا ذهَنیبر ٍ زّس سَضح ضا آؾن -18-12

 .کٌس سَنیو ضا اگعهب ٍ کْیط -18-13

 .زّس قطح ضا آًبىیالکؿی یب آًبىیالکشیك قَک -18-14

 .کٌس ثیبى ضا آلطغی زضهبى ضاّْبی -18-15

 .زّس قطح ضا زضهبًی ّبی ضٍـ اظ یك ضُ فول هکبًیؿن -18-16

 

 ٍ تیواری ّای خَد ایوي III, II   ٍ IV ؼذیذ ًَع ّایحعاظیت تا آؼٌایی :ًَزدّنّذف کلی جلعِ 

: اّذاف ٍیصُ جلعِ ًَزدّن

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .کٌس سقطیو ضا II ًَؿ قسیس حؿبؾیز -19-1

 .زّس قطح ضا II ؿًَ قسیس حؿبؾیز زض ؾلَلی آؾیت هکبًیؿن -19-2

 .ثجطز ًبم ضا II سیخ قسیس حؿبؾیز ثبٍاؾغِ ثیوبضیْبی اًَاؿ -19-3

 .زّس قطح ضا ًبؾبظگبض ذَى اًشقبل اظ حبنل ّبی ٍاکٌف -19-4

 .کٌس ثیبى ضا آًْب ایدبز هکبًیؿن ٍ اسَایویَى ّوَلشیك ّبی آًوی اًَاؿ  -19-5

 .ٍ آًشی غى ّب ٍ آًشی ثبزی ّبی زذیل زض ثطٍظ آًْب ضا ثیبى کٌسII  سیخؾبیط ثیوبضی ّبی ثب ٍاؾغِ حؿبؾیز قسیس  -19-6

 .کٌس سَنیو ضا III ًَؿ قسیس حؿبؾیز -19-7

 .کٌس ثیبى ضا قسیس حؿبؾیز ًَؿ ایي زض ثبىشی ٍ ؾلَلی آؾیت هکبًیؿن -19-8

 .ثجطز ًبم ضا ؾشینُ هَاخِ III ًَؿ قسیس حؿبؾیز اظ ًبقی آؾیت ثب آًْب زض کِ حبالسی ٍ ثیوبضیْب اًَاؿ -19-9

 .زّس سَضیح ضا III سیخ قسیس حؿبؾیز سدطثی ّبی ًوًَِ -19-10

 .کٌس ثیبى ضا III سیخ قسیس حؿبؾیز ثطٍظ زالیل -19-11

 .کٌس سقطیو ضا Tثب ٍاؾغِ ؾلَل  قسیس حؿبؾیز یب IV سیخ قسیس حؿبؾیز -19-12

 .ثیبى کٌس ضا IV سیخ قسیس حؿبؾیز هکبًیؿن ثطٍظ -19-13

ضا ثیبى کٌس  Tثیوبضی ّبی ًبقی اظ الشْبة ثب ٍاؾغِ ؾبیشَکبى ّبی ؾلَلْبی  -19-14

 .کٌس ثیبى ضا آى ایدبز ًحَُ ٍ کٌس سقطیو ضا (سوبؾی زضهبسیز) سوبؾی حؿبؾیز -19-15

 .ضا سقطیو کٌس( DTH)ٍاکٌف حؿبؾیز قسیس سبذیطی  -19-16

 .ح زّسقط ضا( گطاًَلَهبسَظ)هعهي  DTH ٍ  سَثطکَلیٌی ٍاکٌف -19-17

. ضا قطح زّس CTLثیوبضی ّب ٍ آؾیت ثبىشی ًبقی اظ ىقبلیز ؾلَلْبی  -19-18
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 .سَضیح  زّس ضا ذَزایوٌی  -19-19

 فَاهل ظهیٌِ ؾبظ ذَزایوٌی قبهل ؾیؿشن ایوٌی، غًشیك ٍ هحیظ ضا ثِ نَضر اخوبلی سَضیح زّس -19-20

 .سویك ٍ اذشهبنی اًسام ضا سَضیح زّسؼّب ثِ زٍگطٍُ ؾیهكرهبر کلی ثیوبضی ّبی ذَزایوي ٍ  ًحَُ زؾشِ ثٌسی آى -19-21

 .ؾبظٍکبضّبی قکؿز سحول ًؿجز ثِ آًشی غى ّبی ذَزی ٍ دبؾد لٌيَؾیز ّبی اسَضاکشیَ ثِ ایي آًشی غى ّب ضا قطح زّس -19-22

.  ٍ ؾبیط غى ّب ضا ثب اًَاؿ ثیوبضی ّبی ذَز ایوي قطح زّس HLAاضسجبط آلل ّب ی  -19-23

 .اضی ّبی ذَزایوي ضا کِ ثِ عَض اؾشثٌب سك غًی ثَزُ ضا ًبم ثطزُ ٍ غى ّبی زذیل زض آًْب ضا ثِ سيکیك قطح زّسثین -24 -19

. ثیوبضی ّبی ذَز ایوي هی قًَس ضا سَضیح زّس ظهیٌِ ؾبظ دیسایف ٍ هحیغی فَاهل هیکطٍثی -19-25

 

 ایوًََلَشی دّاى ٍ دًذاى: ّذف کلی جلعِ تیعتن

 :ماّذاف ٍیصُ جلعِ تیعت

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .دبؾد ایوٌی زض زّبى ضا قطح زّس زذیل زض  اًَاؿ اخعای -20-1

. اًَاؿ ؾلَل ّبی ایوٌی شاسی زض زّبى ضا قطح زّس -20-2

 .اًَاؿ ؾلَل ّبی ایوٌی اکشؿبثی زض زّبى ضا قطح زّس -20-3

. دبؾد ّبی ایوٌی شاسی زض زّبى ضا قطح زّس -20-4

 .زض زّبى ضا قطح زّس َّهَضالایوٌی دبؾد ّبی  -20-5

 .زض زّبى ضا قطح زّس ؾلَلی یهيیا یدبؾد ّب -20-6

 .کبًَى ّبی لٌيَئیسی ٍ ؾبیز ّبی اخطایی دبؾد ّبی ایوٌی اکشؿبثی زض زّبى ضا قطح زّس -20-7

. ؾلَل ّبی زذیل زض سحول  ایوٌی زض زّبى ضا قطح زّس  -20-8

 .ضا قطح زّس هکبًیؿن سحول ایوٌی زض زّبى  -20-9

 

ایوٌی ( ًقائص)آؼٌایی تا کوثَدّا : یکن ٍ تیعت جلعِّذف کلی 

 :ٍیکن تیعت جلعِ ٍیصُ اّذاف

 :تاؼٌذ قادر داًؽجَیاى پایاى در

 ..ضا قطح زّس( اکشؿبثی)ٍ ثبًَیِ ( هبزضظازی)ثیوبضی ّبی ذَز ایوي اٍلیِ  -21-1

 .زسؾبّطار ثبلیٌی ثیوبضی ّبی ذَز ایوي ضا سَضیح زُ -21-2

 .ًَسطٍىیل ّب ضا ثهَضر کلی ثیبى کٌس ٍ B، لٌيَؾیز ّبی Tسؾبّطار ثبلیٌی ًبقی اظ ًقم زض لٌيَؾیز ّبی  -21-3

،ًقم چؿجٌسگی لَکَؾیشی  (CGD)گطاًَلَهبسَظ هعهي : قبهل ثیوبضیْبی هَلکَلی زذیل زض ًقم ایوٌی شاسی ؾبظٍکبضّبی ؾلَلی ٍ -21-4

(LAD)ضا ثِ سيکیك قطح زازُ ٍ ضٍیکطزّبی سكریهی ٍ زضهبًی ثطذی  اظ ایي ثیوبضی ّب ضا سَضیح زّس... ...ّیگبقی، ٍ-، ؾٌسضٍم چسزیبک. 

کِ ّط زٍ ؾیؿشن ایوٌی َّهَضال ٍ ؾلَلی ضا سحز سبثیط قطاض هی زٌّس اظ لحبػ ؾبظٍ کبضّبی  (SCID)ًقم ایوٌی قسیس هرشلظ  -21-5

 .یهی ٍ زضهبًی هٌبؾت ضا زض ثطذی اظ آًْب هقطىی کٌسهَلکَلی ٍ ایوًََغًشیك قطح زٌّس ٍ ضٍیکطز سكد–ؾلَلی

. اًَاؿ ًقبئم ایوٌی َّهَضال ضا ًبم ثطزُ ٍ ؾبظٍکبضّبی ؾلَلی هَلکَلی  ٍایوًََغًشیکی آًْب ضا قطح زّس -21-6

 .ضٍیکطزّبی سكریهی ٍ زضهبًی ثیوبضی ًقم ایوٌی َّهَضال ضا  ثیبى کٌس -21-7

هكرهبر ثبلیٌی زیگط  ّوطاُ ّؿشٌس ضا ًبم ثطزُ ٍ ؾبظٍ کبضّبی هَلکَلی زذیل زض دبسَغًع ایي ثیوبضی ّبی ًقم ایوٌی کِ ثب  -21-8

 .ثیوبضی ّب ضا سَضیح زّس

. فَاهلی ضا کِ ثبفث دیسایف ًقم ایوٌی ثبًَیِ یب اکشؿبثی هی قًَس ضا  ًبم ثجطز -21-9

21-10- AIDS ثِ فٌَاى هْوشطیي ًقم ایوٌی اکشؿبثی ضا قطح زّس .

. ٍ ضاُ ّبی اًشقبل ایي ٍیطٍؼ ضا قطح زّس HIVهكرهبر ٍیطٍلَغیك ٍیطٍؼ  -21-11
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.  ٍ ضاّْبی گطیع ایي ٍیطٍؼ ضا اظ چٌگبل ؾیؿشن ایوٌی ضا ثیبى کٌس HIVؾبظٍ کبضّبی ایوًََدبسَلَغیك فيًَز  -21-12

. یك سقطیو فلوی اظ ایسظ ٍ فالئن ثبلیٌی آى اضائِ کٌس -21-13

. ضا ّوطاُ ثب سؿز ّبی هطثَط ثِ ّط هطحلِ قطح زّس HIV هطاحل سكریم فيًَز -21-14

. سَضیح زّس HIVضاّْبی دیكگیطی ٍ ضٍیکطز انلی زضهبًی ضا زض فيًَز  -21-15

 .اظ زیسگبُ ایوًََغًشیکی ثیبى کٌس HIVفلز هقبٍهز ثطذی اظ اىطاز ضا ثِ فيًَز  -21-16
 

  :هٌبثـ
1- Basic & molecular Immunology , by: Abul K. Abbas and A. H. Lichman (8

th
 edition 2018) 

2- Basic Immunology, by: Abul K. Abbas and A. H. Lichman (5th edition 2016) 

 

سبلیو زکشط هحوس ٍخگبًی، آذطیي چبح  ایوًََلَغی -3

 

 ؾرٌطاًی، دطؾف ٍ دبؾد، ًوبیف ىیلن :ضٍـ سسضیؽ

 دبٍضدَیٌز، ٍیسئَ دطٍغکشَض :ٍؾبیل آهَظقی

ًدف ٍ اضظقیبثی  ؼ

ظاعت تاریخ ( تر حعة درصذ)ظْن از ًورُ کلرٍغ آزهَى 
ًوطُ% 30 اهشحبى سؿشی ترمآزهَى هیاى  97/ 06/08قٌجِ    12.30 

   ًوطُ %67 سؿشی ٍ سكطیحیآزهَى پایاى ترم 

   ًوطُ% 3 دطؾف ٍ دبؾدحضَر فعال در کالض 

 

: هقررات کالض ٍ اًتظارات از داًؽجَ

ٍى میجز زض کالؼ حضَض هٌؾن ٍ ثس

اًشؾبض حضَض ؾط ٍقز زاًكدَ زض کالؼ 

  کالؼزُ زض ّط خلؿِ قجل اظ یب ًگبُ هطٍضی ثط هغلت اضائِ ـ اًشؾبض هغبلقِ

 

 

: زاًكکسُ EDOًبم ٍ اهضبی هؿئَل:                ًبم ٍ اهضبی هسیط گطٍُ:             ًبم ٍ اهضبی هسضؼ

: سبضید اضؾبل :                                   سبضید اضؾبل   :                       سبضید سحَیل
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ایوًََلَشی دًذاى پسؼکی : جذٍل زهاًثٌذی درض

 هذرض عٌَاى ظاعت تاریخ ردیف

 کطخیزکشط  هقسهِ ٍ ذهَنیبر فوَهی دبؾد ّبی ایوٌی 12:15-10:15 31/06/97قٌجِ  1

 زکشط ؾبالضی ّبی ؾیؿشن ایوٌی اضگبى ؾلَل ّب ٍ 12:15-10:15 02/07/97زٍقٌجِ  2

 زکشط ضضبیی هٌف گطزـ ٍ الًِ گعیٌی لٌيَؾیز ّب 12:15-10:15 07/07/97قٌجِ  3

 زکشط ؾبالضی ایوٌی شاسی ٍ اخعاء آى 12:15-10:15 09/07/97زٍقٌجِ  4

 کطخیزکشط  ٍ هكرهبرؾبذشوبى، اًَاؿ کالؼ ّب : TCRآًشی ثبزی ٍ  -آًشی غى ٍ ایوًََغى 12:15-10:15 14/07/97قٌجِ  5

 زکشط سقسؾی آًشی ثبزی ٍ کبضثطزّبی آى -ٍاکٌف ّبی آًشی غى 12:15-10:15 16/07/97زٍقٌجِ  6

 سبضذیبىزکشط  اًَاؿ ؾبیشَکبیي ّب ٍ ًقف آًْب زض ؾیؿشن ایوٌی 12:15-10:15 21/07/97قٌجِ  7

 زکشط ضضبیی هٌف ، دطزاظـ ٍ فطضِ آًشی غىMHC))آًشی غًْبی انلی ؾبظگبضی ثبىشی  12:15-10:15 23/07/97زٍقٌجِ  8

 زکشط ؾبالضی Bٍ سکبهل لٌيَؾیز ّبی غًشیك آًشی ثبزی  12:15-10:15 28/07/97قٌجِ  9

 زکشط ؾبالضی Tّبی لٌيَؾیز ٍ ىقبل قسى ثلَك ، هطاحل سکبهل 12:15-10:15 30/07/97زٍقٌجِ  10

 سبضذیبىزکشط  (Tؾلَل )ایوٌی ؾلَلی  هکبًیؿن ّبی اخطایی 12:15-10:15 05/08/97قٌجِ  11

 
  هیبى سطم 13-12 06/08/97یکكٌجِ 

 زکشط ضضبیی هٌف ثِ آًشی غى Bًحَُ ىقبل ؾبظی ٍ دبؾد لٌيَؾیز ّبی  12:15-10:15 07/08/97زٍقٌجِ  12

 زکشط ضضبیی هٌف هکبًیؿن ّبی اخطایی ایوٌی َّهَضال ٍ کوذلوبى 12:15-10:15 12/08/97قٌجِ  13

 زکشط سقسؾی (سحول ایوٌی)ایوٌَسَلطاًؽ  12:15-10:15 14/08/97ٍقٌجِ ز 14

 زکشط ؾبالضی ّب، ٍاکؿي ٍ ٍاکؿیٌبؾیَىّبی زىبؿ هیعثبى زض ثطاثط اًَاؿ هیکطٍةهکبًیؿن 12:15-10:15 19/08/97قٌجِ  15

 زکشط سقسؾی ایوٌَلَغی دیًَس 12:15-10:15 21/08/97زٍقٌجِ  16

 کطخیزکشط  ایوٌَّوبسَلَغی 12:15-10:15 26/08/97قٌجِ  17

 کطخیزکشط  (آلطغی) Iحؿبؾیز قسیس ًَؿ  12:15-10:15 28/08/97زٍقٌجِ  18

 سقسؾیزکشط  ذَزایوٌی ٍ ثیوبضّبی ذَزایوٌی -,II IV, IIIحؿبؾیز قسیس ًَؿ  12:15-10:15 03/09/97قٌجِ  19

 سبضذیبىزکشط  ایوًََلَغی زّبى ٍ زًساى 12:15-10:15 05/09/97زٍقٌجِ  20

 زکشط سقسؾی ایوٌی( ًقبئم)کوجَزّب  12:15-10:15 10/09/97قٌجِ  21
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ثطًبهِ فولیبسی هطثَط ثِ ٍاحس ثطًبهِ ضیعی آهَظقی 

 *********************************************

S12 اّساه کَسبُ هسر :

اّساه ایدبز اًگیعُ ٍ حيؼ ثجبر زض هؿئَل  اًشهبة هؿئَل ثلجز ثب حکن اؾشرساهی ثطای هطکع هْبضر ثبلیٌی ثب -

( یك هبُ)هطکع اظ عطه هقبًٍز آهَظقی زاًكگبُ 

هقطىی )هكرم قسى هٌبثـ سبهیي ثَزخِ هَضز ًیبظ هطکع هْبضسْبی ثبلیٌی ٍ هٌبثـ سبهیي سدْیعار هَضز ًیبظ هطکع  -

هبُ  3-4( هٌجـ ثبثز

هكرم قسى هٌبثـ سبهیي ثَزحِ هطکع هْبضسْبی ثبلیٌی 

: ّساه زضاظ هسر ٍ ثطًبهِ فولیبسیا 

( یکؿبل)سنییط هحل هطکع هْبضر ثبلیٌی اظ هحل ىقلی ثِ فلز کن ثَزى ىضبی ىیعیکی ىقلی  -

سبهیي حساقل دطؾٌل دطؾشبضی ٍ ذسهبر هَضز ًیبظ هطکع کِ ًیطٍی عطحی ٍ گصضا ًجَزُ ٍ ًیطٍی فالقوٌس ٍ ثبثز  -

( یکؿبل)ثبقٌس 

ی ٍ سبهیي ٍ اذشهبل هجلل ثبثز خْز فقس قطاضزاز یب ؾویَالسَضّب ثطای آهَظـ آهَظـ ؾویَالسَضّبی حطىِ ا -

( یکؿبل) OSCEزاًكدَیبى ٍ اؾشيبزُ زض اهشحبًبر 

( یکؿبل)اذشهبل چبضر ؾبظهبًی ثِ هطکع هْبضر ثبلیٌی -

( هبُ 3-4)اذشهبل ثَزخِ ذبل ثطای هطکع هْبضسْبی ثبلیٌی زض ّط ؾبل هبلی  -

S16  ّیبر فلوی خْز سسٍیي عطح زضؼ ٍ عطح زٍضُاىعایف سَاًوٌسی :

( حساقل یکؿبل)کلیِ اؾبسیس زض زضخِ اٍل ثبلیٌی ٍ فلَم دبیِ  اضائِ عطح زضؼ سَؾظ -1: ّسه

اضائِ عطح زٍضُ سَؾظ هسیطگطٍُ یب ًوبیٌسُ گطٍّْبی دبیِ یب ثبلیٌی ثب قطط سبییس اکثطیز افضبی گطٍُ هطثَعِ  -2

( هبُ 12-8)

:  ثطًبهِ فولیبسی

ؾغح کكَض ز ًحَُ سسٍیي عطح زضؼ ٍ عطح زٍضُ ثب اؾشيبزُ اظ اؾبسیسسَاًوٌس زاّْبی هشـگکبض گصاقشي -

کبضقٌبؾی فلوی عطح زضؼ ٍ عطح زٍضُ ّبی سسٍییي قسُ ٍ زازى ىیسثك ثِ نبحجبى عطح خْز ضىـ هكکالر  -

ًوَزُ اًس ٍ ایدبز اًگیعُ زض ؾبیط  اؾشيبزُ اظ ؾیؿشن سكَیق ٍ یب اضسقبء ثطای اىطاز کِ اقسام ثِ سسٍیي عطح زضؼ-

ّوکبضاى 

:  ىطاگیطاى

( ًؾط ؾٌدی)اظ هٌسضخبر عطح زضؼ سجقیز هی کٌٌس "اعویٌبى اظ ایٌکِ اؾبسیس ًگبضًسُ عطح ٍاققب

  
 


