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سطهی  قبلت ًگبضـ عطح زضؼ

 

 زاًكدَیبى دعقکی :هخاطثاى                                                     ایوٌی قٌبؾی :عٌَاى درض

 14-12ّط ضٍظ  ؾبػز  :ظاعت پاظخگَیی تِ ظَاالت فراگیر                         ٍاحس 2 :(اظتاد از ٍاحذّر یا ظْن :)تعذادٍاحذ

 زکشط هْسی سقسؾی -زکشط ػلی گطگیي کطخی :هذرض                      97-98ًیوؿبل اٍل ؾبل سحهیلی  :رضزهاى ارائِ د

 زکشط ػلیطضب ضضبیی هٌف، زکشط -زکشط كطّبز ؾبالضی                                                                                                  

 ّبًیِ  سبضذیبى                                                                                                                  

                                                                                                     

 1كیعیَلَغی  :درض پیػ ًیاز

 

 ؾلَل ّبی ایوٌیٍ ًحَُ سؼبهل  (ایوٌی ّبیّب ٍ هَلکَلّب، ؾلَلثبكز ) ؾیؿشن ایوٌیقٌبیی زاًكدَیبى دعقکی ثب آ :ّذف کلی درض

 حث سحول ایوٌیّوچٌیي آقٌبیی ثب هت ، اًَاع دبؾد ّبی ایوٌی شاسی ٍ اکشؿبثی ٍٍاکٌف ثِ ػَاهل ثیگبًِ ٌّگبم

 

( جْت ّر جلعِ یک ّذف: )اّذاف کلی جلعات 

 هقسهِ ٍ ذهَنیبر ػوَهی دبؾد ّبی ایوٌی، احس زضؾی ایوٌَلَغی، سکبلیقآقٌبیی ثب ٍ -1

 ؾیؿشن ایوٌی ٍ اضگبى ّبیؾلَل ّب  ثب آقٌبیی -2

 ٍ آًشی ثبزی ایوًََغى ،آًشی غى آقٌبیی ثب -3

 آًشی ثبزی ٍ کبضثطزّبی آى -ٍاکٌف ّبی آًشی غى ثب آقٌبیی -4

 ایوٌی شاسی ٍ اخعاء آى آقٌبیی ثب -5

 ٍ الًِ گعیٌی لٌلَؾیز ّبگطزـ الشْبة،  ثب آقٌبیی -6

 ّب ٍ ًقف آًْب زض ؾیؿشن ایوٌیؾبیشَکبیيآقٌبیی ثب اًَاع  -7

 ؾبظٍکبضّبی ؾلَلی ٍ هَلکَلی دطزاظـ ٍػطضِ آًشی غى ٍ MHC)) آقٌبیی ثب کوذلکؽ ؾبظگبضی ًؿدی انلی -8

  B ّبیلٌلَؾیز آقٌبیی ثب هطاحل سکبهل ٍ ثلَؽ ٍ BCR غًشیك  ثب آقٌبیی -9

  غى آًشی ثِ B ّبی لٌلَؾیز دبؾد ٍ ؾبظی كؼبل ًحَُ ثب آقٌبیی -10

 هکبًیؿن ّبی اخطایی ایوٌی َّهَضال ٍ کوذلوبى ثب آقٌبیی  -11

  Tلٌلَؾیز ّبی ٍ كؼبل ؾبظی  ثلَؽ  سکبهل، آقٌبیی ثب هطاحل  -12

 (Tؾلَل ) آقٌبیی ثب هکبًیؿن ّبی اخطایی ایوٌی ؾلَلی   -13

 (سحول ایوٌی)آقٌبیی ثب ایوٌَسَلطاًؽ   -14

 

: کیک اّذاف کلی ّر جلعِاّذاف ٍیصُ تِ تف

 هقذهِ ٍ خصَصیات عوَهی پاظخ ّای ایوٌیآؼٌایی تا ٍاحذ درظی ایوٌَلَشی،  :اٍلّذف کلی جلعِ 

 :اٍلاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .سبضیرچِ ػلن ایوٌَلَغی ضا ثیبى کٌس -1-1

 .ایوٌی ضا سؼطیق کٌس خػلن ایوٌَلَغی ٍ دبؼ -1-2

 .هٌی ضا ًبم ثجطزاًَاع ای -1-3

 .ذهَنیبر ایوٌی شاسی ضا سَنیق کٌس -1-4

 .اًَاع ؾسّبی زكبػی ایوٌی عجیؼی ضا ًبم ثجطز ٍ ٍیػگیْبی زكبػی آًْب ضا قطح زّس -1-5



2 

 

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

 .ًبم ثجطزاًَاع ایوٌی اذشهبنی ٍ ٍیػگی  آًْب ٍ ًقف زكبػی ّط یك ضا  -1-7

 .اًَاع ایوٌی اذشهبنی ضا اظ ًظط هٌكبء ثیبى کٌس -1-8

 

ظیعتن ایوٌی   ٍ ارگاى ّای ّاآؼٌایی تا ظلَل: 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 ( ّبّب، هبکطٍكبغّب ٍ هًََؾیزًَسطٍكیل) ذَاضثیگبًِّبی ؾلَلسَلیس ٍ سوبیع  -2-2

ّبی ایوًََلَغیك زض دبؾد ّبّب ٍ ًقف ایي ؾلَلؾلّب ٍ هبؾزّب، ثبظٍكیلذَاضی ًظیط ائَظیٌَكیلّبی ؿیط ثیگبًِسَلیس ٍ سوبیع ؾلَل -2-3

. ضا قطح زّس

. ّبی ایوًََلَغیك ضا سَضیح زّسّبی ثٌیبزی ذًَؿبظ ٍ ًقف آًْب زض دبؾداظ ؾلَل Bّبی ؾیزسَلیس ٍ سوبیع لٌلَ -2-4

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

. ّبی ایوًََلَغیك ضا قطح زّسـ آًْب زض دبؾدّبی ثٌیبزی ذًَؿبظ ٍ ًقاظ ؾلَل NKّبی سَلیس ٍ سوبیع لٌلَؾیز -2-6

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

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

، سَلیس  ؾلَل ّبی ایوٌی ( ّوبسَدَئعیؽ)ازُ ٍ  ًقف آًطا زض ذَى ؾبظی ؾبذشوبى ثبكشی ٍ ؾلَلی هـع اؾشرَاى ضا قطح ز -2-9

 . ثیبى کٌس( لٌلَدَئعیؽ)

 .قطح زّس T ثلَؽ لٌلَؾیز ّبیؾبذشوبى ثبكز سیوَؼ ٍ ًقف آى ضا زض سَلیس ٍ  -2-10

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

 . ی ٍ گطزـ لٌق  ضا قطح زازُ ٍ ًحَُ دیسایف لٌق ضا ثیبى کٌس ؾیؿشن لٌلبٍ  -2-12

 .ضا زض ؿسز لٌلبٍی سَضیح زٌّس B  ٍTؾبذشوبى ؿسز لٌلبٍی ضا قطح زّس ٍ هحل اؾشقطاض لٌلَؾیز ّبی   -2-13

 .ثركْبی هرشلق عحبل ضا ًبم ثجطز  -2-14

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

 .زاض قطح زّسّبی ًبقی اظ ثبکشطی ّبی کذؿَلًزػلل اّویز عحبل ضا زض هقبثلِ ثب ػلَ -2-16

 

 ٍ آًتی تادی ایوًََشى ،آؼٌایی تا  آًتی شى :ظَم ّذف کلی جلعِ 

 :مظَاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .آًشی غى ضا سؼطیق کٌس -3-1

 .ایوًََغى ضا سؼطیق کٌس -3-2

 .ی یك ایوًََغى ضا سَضیح زّسٍیػگیْب -3-3

 .ّبدشي ٍ کبضیط ضا سؼطیق کٌس -3-4

 .قبذم آًشی غًیك یب ادی سَح ضا سؼطیق کٌس ٍ اًَاع آًطا قطح زّس -3-5

 .ضا ثیبى کٌس Bذهَنیبر ادی سَح ّبی ؾلَل  -3-6

 .ضا قطح زّس Tذهَنیبر ادی سَح ّبی ؾلَل  -3-7

 .ٍلس آًشی ثبزی ضا ًبم ثجطزآًشی ثبزی ضا سؼطیق کٌس ٍ ؾلَل ّبی م -3-8

 .ؾبذشوبى آًشی ثبزی ضا قطح زّس -3-13
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 .اًَاع ظًدیطُ ّبی ؾجك آًشی ثبزی ضا ًبم ثجطز -3-14

 .اًَاع کالؼ ّبی ظًدیطُ ؾٌگیي آًشی ثبزی ضا ًبم ثجطز -3-15

 .ایعٍسیخ، آلَسیخ ٍ ایسیَسیخ ضا سؼطیق کٌس -3-16

 .م ثجطزاًَاع ایعٍسیخ ّبی آًشی ثبزی ضا ًب -3-17

 .ضا ًبم ثجطز ٍ ػولکطز آى ٍ اّویز ثبلیٌی آًطا ثیبى کٌس IgGٍیػگیْبی آًشی ثبزی  -3-18

 .، ػولکطز اخطایی آى ٍ اّویز ثبلیٌی آًطا قطح زّسIgAذهَنیبر  -3-19

 .، ػولکطز اخطایی آى ٍ اّویز ثبلیٌی آًطا سَضیح زّسIgMذهَنیبر  -3-20

 .ضا قطح زّس IgDذهَنیبر  -3-21

 .، ػولکطز اخطایی آى ٍ اّویز ثبلیٌی آًطا قطح زّسIgEذهَنیبر  -3-22

 .سؼطیق کٌس ضا آًشی ثبزی هًََکلًَبل ٍ دلی کلًَبل -3-23

 

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

 :چْارماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ّب ضا ًبم ثجطزّبی سكریم ٍ زضهبى ثیوبضیثبزی ضا زض ضٍـآًشی–غى ی اظ کبضثطز ٍاکٌف آًشیّبیًوًَِ -4-1

 .آًشی غى سَضیح زّس–ضا ثِ ػٌَاى هسلی ثطای ٍاکٌف آًشی ثبزی  (induced fit)هلَْم ؿبلت القبیی  -4-2

 .آًشی غى قطح زّس–ًشی ثبزی ضا زض ٍاکٌف آ (avidity)هیل اسهبلی  ٍ (affinity)انغالحبر هیل دیًَسی   -4-3

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

آًشی ثبزی قطح زّس ٍ اظ ّط هَضز هثبلی –ضا زض ٍاکٌف آًشی غى   specificity   ،cross-reactivity ٍnon –reactiveهلبّین  -4-5

 .کبضثطزی ثعًس

 .ی ضا اظ کبضثطز آًشی ثبزی ّب زض ضٍیکطزّبی ّبی زض هبًی ثعًس هثبل ّبی -4-6

 .آًشی ثبزی اؾز ضا ًبم ثجطز -سؿز ّبیی کِ هجٌبی آًْب ٍاکٌف آًشی غى  -4-7

 .ضا سَضیح زازُ ٍ کبضثطزّبی آًطا زض سكریم سَضیح زّس Immunoassayؾٌدف ایوٌی  -4-8

 .ُ ػٌَاى هثبل ّبیی اظ ؾٌدف ایوٌی سَضیح زّسضا ة  (ELISA)ٍاالیعا (RIA)ضازیَایوًََاؾی  –4-9

 .ثیبى کٌسضا قطح زّس ٍ هثبل ّبیی اظ کبضثطزّبی سكریهی آى  (Flow cytometry)ضٍـ كلَؾبیشَهشطی  -4-10

 .زشکط کيضا ثِ اذشهبض سَضیح زّس ٍ هثبل ّبیی اظ آى زض سكریم ثطذی اظ ثیوبض ّب  (IHC)ضٍـ ایوًََّیؿشَقیوی  -4-11

 

 آؼٌایی تا ظیعتن ایوٌی راتی ٍ اجساء آى: ُ پٌجن  جلطّذف کلی 

 :پٌجناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. ضا قطح زّس...( ًظیط اٍلیي ؾس زكبػی ثسى، ػسم سٌَع ٍ ) ذهَنیبر کلی ایوٌی شاسی  -5-1

 .قطح زّسّبی ؾیؿشن ایوٌی شاسی ٍ اذشهبنی ضا اّویز دبؾد ّبی ایوٌی شاسی ٍ سلبٍر -5-2

. ضا ًبم ثجطز( DAMPs)ّبی آؾیت زیسُ ثسى ٍ الگَّبی هَلکَلی هطثَط ثِ ؾلَل( PAMPs)ّب الگَّبی هَلکَلی هطثَط ثِ دبسَغى -5-3

 Toll-like receptors ،NOD-like receptors، RIG-like receptors ،Scavenger)اًَاع ضؾذشَضّبی ؾلَلی ایوٌی شاسی  -5-4

receptors ٍ )... ٍلیگبًسّبی آًْب ضا ًبم ثجطز .

( ّبّب ٍ كیکَلیيّب، کبلکشیيؾیؿشن کوذلوبى، دٌشطاکؿیي)ّبی اخطایی ّب ٍ دطٍسئیيّبی هحلَل قٌبؾبیی کٌٌسُ دبسَغىهَلکَل -5-5

 .ؾیؿشن ایوٌی شاسی ضا ثیبى کٌس

ثِ ػٌَاى اخعاء ایوٌی .... ٍ دَؾز  PHزكٌؿیي،  ّبی عجیؼی ًظیطثیَسیكؾسّبی زكبػی عجیؼی، آًشی: اّویز ٍ ًقف ػَاهلی هبًٌس -5-6
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 .شاسی زض هقبثلِ ثب ػَاهل ثیگبًِ ضا قطح زّس

ّبی کكٌسُ عجیؼی ّب، ؾلَلؾلّبی زًسضیشیك، هبؾزّب، ؾلَل ٍ ًَسطٍكیل( هًََؾیز، هبکطٍكبغ)ای ّبی سك ّؿشِكبگَؾیزًقف  -5-7

(NK cells )ّسزض زكبع شاسی زض ثطاثط دبسَغى ضا قطح ز. 

. ّبی كؼبل اکؿیػى ٍ ادؿًَیعاؾیَى ضا سَضیح زّسسٌلؿی، ٍاؾغِ كبگَلیعٍظٍم، اًلدبض كبگَظٍم،: هکبًیؿن كبگَؾیشَظ ٍ انغالحبر -5-8

. ّبی ثبًَیِ ٍ سحطیك دبؾد ایوٌی اذشهبنی ضا سَضیح زّسًقف ؾیؿشن ایوٌی شاسی زض سَلیس ؾیگٌبل -5-9

 

 گردغ ٍ الًِ گسیٌی لٌفَظیت ّا التْاب،آؼٌایی تا : ؼؽنّذف کلی جلعِ 

 :ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ضا ًبم ثجطز( ّبّبی چؿجبى قجِ ایوًََگلَثَلیي ٍ ازضؾیيهَلکَل) ٍ لیگبًسّبی آًْب ( ّبّب ٍ ایٌشگطیيؾلکشیي)ّبی چؿجبى هَلکَل -6-1

 .ّب ثیبى کٌسؾلَل ّبی ایوٌی ٍ هْبخطر آًْب ثِ ثبكز لٌلی-ثبظگطزـ ذًَیّبی چؿجبى ضا زض هَلکَلًقف  -6-2

 .ضا سَضیح زّس ّب، ؾبذشبض ٍ سَلیس آًْباًَاع کوَکبیي -6-3

 .ی ضا قطح زّسضؾذشَضّبی کوَکبیياًَاع -6-4

. ّبی ایوٌی سَضیح زّسا زض دبؾدّب ضز ثیَلَغیك کوَکبیيػولکط -6-5

. ّبی چؿجبى زضگیط زض آى ضا قطح زّسلّب ٍ هَلکَدسیسُ الشْبة، هکبًیؿن، ؾلَل -6-6

 .ثکط ثیي ذَى ٍ اػضبی لٌلبٍی ثبًَیِ ضا سَضیح زّس Bّبی هکبًیؿن گطزـ ؾلَل -6-7

. ثکط ثیي ذَى ٍ اػضبی لٌلبٍی ثبًَیِ ضا قطح زّس Tّبی هکبًیؿن گطزـ ؾلَل -6-8

. ا ضا قطح زّسُاخطایی ٍ ذبعطُ زض ذَى، لٌق ٍ ثبكز Bّبی هْبخطر ٍ ثبظگطزـ ؾلَل -6-9

. ّب ضا قطح زّساخطایی ٍ ذبعطُ زض ذَى، لٌق ٍ ثبكز Tّبی هْبخطر ٍ ثبظگطزـ ؾلَل -6-10

ّبی زضهبًی ٍ قیَُ( ّبّبی چؿجبى ٍ کوَکبیيًظیط هَلکَل)ّبی الشْبثی ّبی زضگیط زض دبسَغًع ثیوبضیاّویز قٌبذز هَلکَل -6-11

. هجشٌی ثط آًْب ضا قطح زّس

 .ّب ضا ثیبى کٌسّبی چؿجبى ٍ کوَکبیياثط ثطذی اظ زاضٍّبی ضس الشْبثی ثَاؾغِ هْبض ػولکطز هَلکَل هکبًیؿن -6-12
 

ّا ٍ ًقػ آًْا در ظیعتن ایوٌی ظایتَکایياًَاع آؼٌایی تا : ّفتنّذف کلی جلعِ 

 :ّفتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. ؾبیشَکبیي ضا سؼطیق کٌس -7-1

. ّب ضا قطح زّسگصاضی اًَاع ؾبیشَکبیيُ ًبمًحَ  -7-2

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

( Antagonistic)هربلق ٍ ( synergistic)ثركی ، كعٍى(Redundancy)، اثطار هكبثِ (Pleiotropic)اثطار دلئَسطٍدیك   -7-4

. ّب ضا قطح زّسؾبیشَکبیي

. ّبی ؾیؿشن ایوٌی شاسی ضا ًبم ثجطزایشَکبیيؼ -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 ز ٍ سطقح ؾبیشَکبیيؾلَل ّبی زضگیط زض سَلی -9 -7

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

 .زض الشْبة حبز ٍ قَک ؾذشیك ضا قطح زّس( TNF-α, IL-1, IL-6)ّبی دیف الشْبثی اثطار دبسَلَغیك ؾبیشَکبیي -7-11
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ّ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 هـعاؾشرَاى ضا قطح ّبی دیفایع ؾلَلزض ضقس ٍ سن 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)ی آؼٌایی تا کوپلکط ظازگاری ًعجی اصل: ّؽتن ّذف کلی جلعِ

 ٍعرضِ آًتی شى

: ّؽتن اّذاف ٍیصُ جلعِ

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

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

 .ٍ ًقف آًْب ضا زض ؾیؿشن ایوٌی سَضیح زّس (APC)ؾلَل ّبی ػطضِ کٌٌسُ ی آًشی غى  -8-2

 .ضا خْز كْن یك هغبلؼِ ّسكوٌس قطح زّس MHCسبضیرچِ قٌبؾبیی ؾیؿشن  -8-3

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

 .ضا زض قٌبؾبیی آًشی غى ّبی دذشیسی ثیبى کٌس  MHCثِ هَلکَل  Tػلز هحسٍزیز لٌلَؾیز ّبی  -8-5

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

 .سَضیح زّس MHCهلَْم دلی هَضكیؿن غًشیکی ٍ غى ّبی دلی هَضف ضا زض ؿبلت غى ّبی  -8-7

ایي زٍ کالؼ هَلکَلی ضا زض دبؾد ّبی ایوٌی ثب ّن  ّبیكبٍرر آقٌب قسُ ٍ سكبثْبر ٍ IIٍکالؼ  Iکالؼ  MHCثب اًَاع هَلکَل ّبی  -8-8

 .ثیبى ًوبیس

 .ضا ًبم ثجطًس MHCًبحیِ غًی  IIIغى ّبی هَخَز زض ثرف کالؼ  -8-9

 .هلَْم کلی دطزاظـ ٍػطضِ آًشی غى ضا سَضیح زٌّس ٍ اًَاع هؿیطّبی زذیل زض ایي كطایٌس ضا ًبم ثجطًس -8-10

ضا سَضیح زازُ ٍ ؾلَل ّب ، اًساهك ّب ٍ هَلکَل ّبی زذیل  +TCD8ی آًشی غى ثِ ؾلَل ّبی  ػطضِ (ؾیشَظٍلی) Iهؿیط کالؼ   -8-11

 .زض ایي هؿیط ضا ًبم ثجطًس

 .ػطضِ ی آًشی غى ضا زض دبؾد ّبی ایوٌی ػلیِ ػلًَز ّ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  Iیط کالؼ ًقف ٍ ؾبذشبض دطٍسئبظٍم زض هؽ -8-13

 .ؾلَلی سَضیح زٌّس 

ضا سَضیح زازُ ٍ ؾلَل ّب، اًساهك ّب ٍ هَلکَل ّبی  +TCD4ػطضِ آًشی غى ثِ ؾلَل ّبی ( لیعٍظهی-آًسٍظٍهی) IIهؿیط کالؼ  8-14

 .زذیل زض ایي هؿیط ضا ًبم ثجطز

 .ضا سَضیح زٌّس +TCD4ػطضِ ی آًشی غى زض كؼبل ؾبظی ؾلَل ّبی   IIاّویز هؿیط کالؼ   -8-15

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

 .ؾبیشَسَکؿیك قطح زٌّس

 

  Bلٌفَظیت ّای   ٍ فعالعازی ٍ هراحل تکاهل ٍ تلَغBCR آؼٌایی تا شًتیک  :ًْنّذف کلی جلعِ 

 :ًْن اّذاف ٍیصُ جلعِ

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

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

ثٌسی ٍ قطح ّب ضا عجقِا ثط ضٍی کطهَظٍمّب ٍ خبیگبُ آًِّبی ؾجك کبدب ٍ الهجسا ٍ ظًدیطُ ؾٌگیي ایوًََگلَثَلیيّبی ظًدیطُلَکَؼ -9-2
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 .زّس

الیي غضم DNAًَکلئَسیسی هحبكظز قسُ زض  23ٍ  9گصاضّبی ّبی ّذشبهط ٍ ًًَبهط ٍ كبنلِّبی 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 سٌَع سطکیجی ٍ سٌَع زض اسهبل زض دصیطًسُ ّبی ؾلَل  -9-5

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

.  ّبی ثٌیبزی ضا ثیبى کٌسزض هـعاؾشرَاى اظ ؾلَل Bهطاحل سکبهل لٌلَؾیز  -9-7

. سَضیح زّس ضا (Bّبی ؾلَل دصیطًسُ)ّبی ایوًََگلَثیٌی ّبی ظًدیطُغى سطسیت ثبظآضایی -9-8

. ضا قطح زّس Bّبی دسیسُ حصف آللی ٍ حصف 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 عی سکبهل ؾلَل هکبًیؿن ٍیطایف گیطًسُ زض -9-11

 .ثبلؾ ضا قطح زّس Bّبی گعیٌف هثجز ٍ هٌلی ٍ ایدبز گٌدیٌِ لٌلَؾیز -9-12

 

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

: دّن اّذاف ٍیصُ جلعِ

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .کٌس ثیبى ضا B یؾلَلْب ؾبظی كؼبل اظ ّسف -10-1

 .زّس سَضیح ضا َّهَضال ایوٌی دبؾد ػوَهی ٍیػگیْبی -10-2

 .زّسهی دبؾد غى آًشی ًَع کسام ثِ خوؼیز ظیط ّط زّس سَضیح ٍ ثطزُ ًبم ضا B ؾلَل ّبیظیطخوؼیز -10-3

 .کٌس ثیبى ضا ؾلَلْب ىای ثِ هرشلق ؾبیع ثب ٍ هرشلق هبّیز ثب غًْبی آًشی هؼطكی ًحَُ ،B ؾلَلْبی قسى كؼبل هکبى -10-4

 .زّس قطح ضا ؾبظی كؼبل ایي سؿْیل زض زیگط هَلکَلْبی ًقف ٍ B ؾلَلْبی قسى كؼبل زض غى آًشی ًقف -10-5

 .ضا سَنیق ًوبیس هرشلق غًْبی آًشی سَؾظ B ؾلَلْبی قسى كؼبل ػولی اثطار -10-6

 .کٌس ىثیب ضا (T ثِ ٍاثؿشِ) دطٍسئیٌی غًْبی آًشی ثِ B ؾلَلْبی دبؾد -10-7

 .زّس قطح ضا دطٍسئیٌی غًْبی آًشی ثِ B ؾلَلْبی دبؾد زض ٍقبیغ سطسیت -10-8

 .زّس سَضیح ضا دطٍسئیٌی غًْبی آًشی ثِ B ؾلَلْبی دبؾد زض T ؾلَل ًقف -10-9

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

 .زّس قطح ضا ّبكَلیکَل ظایٌسُ ًبحیِ ٍ كَلیکَلی ذبضج ًبحیِ زض دطٍسئیٌی غًْبی آًشی ثِ B ؾلَلْبی دبؾد ذهَنیبر -10-11

ًحَُ ایعٍسیخ ؾَئیچیٌگ، اكعایف اكیٌیشی آًشی ثبزی، ایدبز ؾلَلْبی ذبعطُ ای ٍ دالؾوبؾل ّبی ثب ػوطعَالًی زض ًبحیِ ظایٌسُ   -10-12

 .كَلیکَلی ضا سَضیح زّس

 .قطح زّس ضا دالؾوبؾل ٍ ایذبعطُ ؾلَلْبی ایدبز ،ثبزی آًشی اكیٌیشی اكعایف ،ؾَئیچیٌگ کالؼ زضضا  Tfh ؾلَلْبی ًقف -10-13

 .زّس سَضیح ضا ثبزی آًشی اكیٌیشی اكعایف ٍ ؾَئیچیٌگ کالؼهَلکَلی  هکبًؿین -10-14

 .زّس قطح ضا B زُـ كؼبل ؾلَلْبی اظ دالؾوبؾل یب ای ذبعطُ ؾلَل ایدبز هکبًؿین -10-15

 .کٌس ثیبى ضا( دطٍسئیٌی ؿیط) Tاظ  هؿشقل غًْبی آًشی هقبثل زض B ؾلَلْبی قسى كؼبل هکبًیؿن -10-16

 .ثجطز ًبم ضا T اظ هؿشقل غًْبی آًشی ثِ َّهَضال دبؾد ذهَنیبر -10-17

 

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

: یازدّن ف ٍیصُ جلعِاّذا

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
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 .ثجطز ًبم ضا ثبزی آًشی اكکشَضی اػوبل -11-1

 .کٌس ثیبى ضا ّطیك ًقف ٍ ثبزی آًشی ضؾذشَضّبی -11-2

 .ثجطز ًبم ضا آى اخعاء ٍ کٌس ٍنق ضا کوذلوبى ؾیؿشن -11-3

 .ثجطز ًبم ضا کوذلوبى ؾبظی كؼبل هؿیطّبی -11-4

 .زّس قطح ضا کوذلوبى کالؾیك هؿیط ؾبظی كؼبل هطاحل -11-5

 .کٌس ثیبى ضا هؿیط ایي هطاحل ٍ آلشطًبسیَ هؿیط ّبی کٌٌسُ كؼبل  -11-6

 .زّس سَضیح ضا آى هطاحل ٍ لکشیٌی هؿیط ّبی کٌٌسُ كؼبل -111-7

 .زّس قطح ضا ؿكبء ثِ حولِ هؿیط یب کوذلوبى ؾبظی كؼبل ًْبیی هطحلِ -11-8

 .کٌس ثیبى ضا آًْب ػول هکبًؿین ٍ کوذلوبى ًٌسُک سٌظین هَلکَلْبی -11-9

 .زّس قطح ضا آًْب ًقف ٍ کوذلوبى ضؾذشَضّبی -11-10

 .ثجطز ًبم ضا کوذلوبى ثیَلَغیك اػوبل -11-11

 .زّس قطح ضا کوذلوبى اخعاء زض ًقم اظ ًبقی ّبی ثیوبضی  -11-12

 

 Tّای دى لٌفَظیتآؼٌایی تا هراحل تکاهل،  تلَغ ٍ فعال غ: دٍازدّنّذف کلی جلعِ 

: دٍازدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

: در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ّبی ثٌیبزی ضا سَضیح زّسزض هـعاؾشرَاى ٍ سیوَؼ اظ ؾلَل Tهطاحل سکبهل لٌلَؾیز 12-1

. ضا قطح زّس Tی ؾلَل ّبی دصیطًسُسطسیت ثبظآضایی غى -12-2

 .ثٌسی ٍ قطح زّسّب ضا عجقٍِ خبیگبُ آًْب ثط ضٍی کطهَظٍم ثشب، گبهب ٍ زلشب, ّبی آللبّبی ظًدیطُلَکَؼ -12-3

. ضا قطح زّس Tّبی دسیسُ حصف آللی زض ثبظآضایی ضؾذشَضّبی ؾلَل -12-4

 Tّبی زض ؾلَل( گط ٍ سحول هطکعیذَز ٍاکٌف Tّبی حصف ؾلَل)ٍ گعیٌف هٌلی ( ذَزی MHCهحسٍزیز ثِ )گعیٌف هثجز  -12-5

. ًبثبلؾ ضا قطح زّس

. ضا ثیبى کٌس  Tّسف اظ كؼبل قسى ؾلَل ّبی  -12-6

. ضا ًبم ثجطز naïve Tهحل كؼبل قسُ ؾلَل  -12-7

. ٍ هٌجغ ایي ؾیگٌبلْب ضا ثیبى کٌس Tؾیگٌبلْبی الظم خْز كؼبل قسُ ؾلَل  -12-8

. ضا ًبم ثجطز Tٍ ضؾذشَض آًْب ثط ؾغح ؾلَل  APCهَلکَلْبی کوك هحطک ثط ؾغح ؾلَلْبی  -12-9

. ضا ثیبى کٌس Tکَلْبی هْن زض هؿیط ؾیگٌبلیٌگ ؾلَل هَل -12-10

. كؼبل هی قًَس ضا ًبم ثجطز Tكبکشَضّبی ضًٍَیؿی کِ زض ؾیگٌبلیٌگ ؾلَل  -12-11

. ضا ًبم ثجطز Tضؾذشَضّبی هْبضی ؾلَل  -12-12

. ضا قطح زّس، زض  ثیبى هَلکَلْبی ؾغحی ایي ؾلَل نَضر هی گیطز Tسـییطاسی کِ، ثسًجبل كؼبل قسى ؾلَل  -12-13

. ؾبیشَکبیٌی کِ زض خطیبى كؼبل قسى ایي ؾلَل سَلیس ٍ سطقح هی قَز ضا ًبم ثجطز ٍ اػوبل اخطایی آى ؾبیشَکبیي ضا قطح زّس -12-14

. کِ ثسًجبل كؼبل قسى ضخ هی زّس ضا سَضیح زّس Tگؿشطـ کلًَی ؾلَل  -12-15

. از هی قًَس ضا ًبم ثجطز ٍ ؾبیشَکبیي ّبی قبذم ّط یك ضا ثیبى کٌسایح Tؾلَلْبی اكکشَضی کِ ثسًجبل گؿشطـ کلًَی ؾلَل  -12-16

. ًَع ٍاکٌف ایوٌی کِ ّط یك اظ اًَاع ؾلَلْبی اكکشَضی زض ایدبز آى ًقف زاضًس ضا قطح زّس -12-17

. ّب ضا ثیبى کٌسًقف زكبػی ّط یك اظ اًَاع ؾلَلْبی اكکشَض زض هقبثل هیکطٍثْب ٍ ًقف دبسَلَغیك آًْب زض ایدبز ثیوبضی  -12-18

 

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

: اّذاف ٍیصُ جلعِ ظیسدّن
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 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

ّبی ٍ ؾبیشَکبیي ّب ٍ كبکشَض Tضا اظ ًظط ًَع آًشی غى یب هیکطٍة هحطک ؾلَل  Th1ثِ ؾلَل اكکشَضی   Thهکبًیؿن سوبیع ؾلَل -13-1

. ضًٍَیؿی زذیل زض ایي سوبیع ضا ثیبى کٌس

ٍ ؾبیشَکبیي ّب ٍ كبکشَضّبی  Tضا اظ ًظط ًَع آًشی غى یب هیکطٍة هحطک ؾلَل  Th2ثِ ؾلَل اكکشَضی   Thهکبًیؿن سوبیع ؾلَل -13-2

. ضًٍَیؿی زذیل زض ایي سوبیع ضا ثیبى کٌس

ٍ ؾبیشَکبیي ّب ٍ كبکشَضّبی  Tًظط ًَع آًشی غى یب هیکطٍة هحطک ؾلَل ضا اظ  Th17ثِ ؾلَل اكکشَضی   Thهکبًیؿن سوبیع ؾلَل -13-3

. ضًٍَیؿی زذیل زض ایي سوبیع ضا ثیبى کٌس

. ضا قطح زّس ٍ كبکشَضّبی ضًٍَیؿی زذیل زض آًطا ثیبى کٌس CTLثِ ؾلَل  Tcهکبًیؿن سوبیع ؾلَل  -13-4

 .ضا سَضیح زّسٍ ٍیػگیْبی ایي ؾلَلْب  Tًحَُ ایدبز ؾلَلْبی ذبعطُ ای  -13-5

. اًَاع هکبًیؿن ّبی اكکشَضی ایوٌی ؾلَلی ضا ًبم ثجطز -13-6

. ًقف زكبػی ّط یك اظ ّط یك اظ هکبًیؿن ّبی اكکشَضی ایوٌی ؾلَلی ضا ثیبى کٌس -13-7

. ػَاهل هَثط زض هْبخطر اًشربثی ؾلَلْبی اكکشَض ثِ هحل ٍضٍز هیکطٍة ّبی هرشلق ضا قطح زّس -13-8

. ی ػطضِ قسُ ثط ؾغح ّط یك اظ ؾلَلْبی اكکشَض ٍ لیگبًس آًْب ضا ًبم ثجطزؾذشَضّبکوَکبیي ض -13-9

. ضا ثیبى کٌس Bثط ؾلَلْبی كبگَؾیشی ٍ ؾلَل  Th1ًقف اكکشَضی ؾلَل  -13-10

. ثط هبکطٍكبغّب ضا قطح زّس Th1اثطار ؾلَلْبی  -13-11

. زض هحل ػلًَز ضا ثیبى کٌس Th1ذبعطُ ای  ػَاهل هَثط ثط هْبخطر ٍ هبًسگبض قسى ؾلَلْبی اكکشَض ٍ -13-12

، ًَع ؾیشَکیي ّبی سَلیس قسُ سَؾظ ایي ؾلَلْب ٍ ًقف ایي ؾیشَکیي ّب ثط ؾلَلْب ٍ اًسام ّبی  Th2ًقف اكکشَضی ؾلَلْبی  -13-13

. هرشلق ضا قطح زّس

. ثط هبکطٍكبغّب ضا ثیبى کٌس Th1  ٍTh2اثطار هشلبٍر ؾلَلْبی  -13-14

. ّبی ذَزایوي ضا قطح زّسزض زكبع هقبثل ػلًَز ّبی هیکطٍثی ٍ ایدبز ثیوبضی   Th17ّبیًقف ؾلَل -13-15

. ضا ًبم ثطزُ ٍ اثطار ٍ ًقف ّبی زكبػی آًْب ضا ثیبى کٌس  Th17ؾیشَکیي ّبی سَلیس قسُ سَؾظ ؾلَلْبی -13-16

. ضا ًبم ثجطز  CTLًقف اكکشَضی ؾلَلْبی  -13-17

. ضا ثیبى کٌس( هکبًیؿن کكشي ؾلَلْبی ّسف)  CTLٍلْبی هکبًیؿن ػول اكکشَضی ؾل -13-18

 

 (تحول ایوٌی) ایوٌَتَلراًط آؼٌایی تا: چْاردّن ّذف کلی جلعِ

 :چْاردّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

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

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

 .ضا سَضیح زّسTضا قطح زازُ ٍ ػَاقت ًقم زض گعیٌف هٌلی  لٌلَؾیز ّبی   Tًقف سیوَؼ ضا زض گعیٌف لٌلَؾیز ّبی  -14-3

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

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

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

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

 .ؾیؿشن ایوٌی هی قَز ضا ًبم ثجطًس

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

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

 .ٍ کبضثطز آى ضا سَضیح زّس (oral tolerance)هلَْم سحول زّبًی  -14-10
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 .ضا قطح زازُ ٍ یك ًوًَِ اظ آًطا زض ػلًَز ّبی ٍیطٍؾی هثبل ثعًٌس (Clonal exhaustion)هلَْم ذؿشگی کلًَی  -14-11

 
 

 

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

 

 ٍخگبًی، آذطیي چبحایوٌَلَغِی سبلیق زکشط هحوس  -3

 

 ؾرٌطاًی، دطؾف ٍ دبؾد، ًوبیف كیلن :ضٍـ سسضیؽ

 

 دبٍضدَیٌز، ٍیسئَ دطٍغکشَض :ٍؾبیل آهَظقی

 

ؾٌدف ٍ اضظقیبثی  

ظاعت تاریخ  ( تر حعة درصذ)ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 
 اهشحبى سؿشی ترم آزهَى هیاى 

ًوطُ% 30  
 چْبضقٌجِ

23/8 /97  
12.15 

 - - ًوطُ %67 سؿشی آزهَى پایاى ترم 

حضَر فعال در 

کالض 

   ًوطُ% 3 دطؾف ٍ دبؾد

 

: هقررات کالض ٍ اًتظارات از داًؽجَ

 حضَض هٌظن ٍ ثسٍى ؿیجز زض کالؼ

 اًشظبض حضَض ؾط ٍقز زاًكدَ زض کالؼ

  کالؼزُ زض ّط خلؿِ قجل اظ یب ًگبُ هطٍضی ثط هغلت اضائِ ـ اًشظبض هغبلؼِ

 

 

 

  

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

 :سبضید اضؾبل :                                   سبضید اضؾبل:                          سبضید سحَیل
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 10-12چْبضقٌجِ   ، 8-10ًجِ یکف :ضٍظ ٍ ؾبػز خلؿِ                                     :خسٍل ظهبًجٌسی زضؼ  

هذرض عٌَاى تاریخ ردیف 

 کطخیزکشط هقسهِ ٍ ذهَنیبر ػوَهی دبؾد ّبی ایوٌی  1خلؿِ  1

 سقسؾیزکشط  ؾیؿشن ایوٌی ٍ اضگبى ّبیؾلَل ّب  2خلؿِ  2

 زکشط سبضذیبى ٍ آًشی ثبزی ایوًََغى، آًشی غى 3خلؿِ  3

 سقسؾیزکشط ثطزّبی آى آًشی ثبزی ٍ کبض -ٍاکٌف ّبی آًشی غى 4خلؿِ  4

 ؾبالضیزکشط  ٍ اخعاء آى ایوٌی شاسی 5خلؿِ  5

 ؾبالضیزکشطٍ الًِ گعیٌی لٌلَؾیز ّب  ، الشْبةگطزـ 6خلؿِ  6

 سبضذیبى زکشط اًَاع ؾبیشَکبیي ّب ٍ ًقف آًْب زض ؾیؿشن ایوٌی 7خلؿِ  7

 سقسؾیزکشط غى  دطزاظـ ٍ ػطضِ آًشی، MHC))آًشی غًْبی انلی ؾبظگبضی ثبكشی  8خلؿِ  8

 ضضبیی هٌفزکشط B ّبیلٌلَؾیز آقٌبیی ثب هطاحل سکبهل ٍ ثلَؽٍ  BCR غًشیك  9خلؿِ  9

 سبضذیبىزکشط  غى آًشی ثِ B ّبی لٌلَؾیز دبؾد ٍ ؾبظی كؼبل ًحَُ 10خلؿِ  10

 ؾبالضیزکشطهکبًیؿن ّبی اخطایی ایوٌی َّهَضال ٍ کوذلوبى  11خلؿِ  11

 کطخیزکشط  T، ثلَؽ  ٍ كؼبل ؾبظی لٌلَؾیز ّبی هطاحل سکبهل 12خلؿِ  12

 کطخیزکشط (Tؾلَل ) هکبًیؿن ّبی اخطایی ایوٌی ؾلَلی  13خلؿِ  13

 ضضبیی هٌف زکشط( سحول ایوٌی)ًَسَلطاًؽ این 14خلؿِ  14

 

 

 

 ثطًبهِ ػولیبسی هطثَط ثِ ٍاحس ثطًبهِ ضیعی آهَظقی

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

S12 اّساف کَسبُ هسر: 

اًشهبة هؿئَل ثلجز ثب حکن اؾشرساهی ثطای هطکع هْبضر ثبلیٌی ثب اّساف ایدبز اًگیعُ ٍ حلؼ ثجبر زض هؿئَل  -

 (یك هبُ)هطکع اظ عطف هؼبًٍز آهَظقی زاًكگبُ 

هؼطكی )ظ هطکع هكرم قسى هٌبثغ سبهیي ثَزخِ هَضز ًیبظ هطکع هْبضسْبی ثبلیٌی ٍ هٌبثغ سبهیي سدْیعار هَضز ًیب -

 هبُ 3-4( هٌجغ ثبثز

 هكرم قسى هٌبثغ سبهیي ثَزحِ هطکع هْبضسْبی ثبلیٌی

 :اّساف زضاظ هسر ٍ ثطًبهِ ػولیبسی 

 (یکؿبل)سـییط هحل هطکع هْبضر ثبلیٌی اظ هحل كؼلی ثِ ػلز کن ثَزى كضبی كیعیکی كؼلی  -

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

 (یکؿبل)ثبقٌس 
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آهَظـ ؾویَالسَضّبی حطكِ ای ٍ سبهیي ٍ اذشهبل هجلؾ ثبثز خْز ػقس قطاضزاز یب ؾویَالسَضّب ثطای آهَظـ  -

 (یکؿبل) OSCEزاًكدَیبى ٍ اؾشلبزُ زض اهشحبًبر 

 (یکؿبل)اذشهبل چبضر ؾبظهبًی ثِ هطکع هْبضر ثبلیٌی -

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

S16 ُاكعایف سَاًوٌسی ّیبر ػلوی خْز سسٍیي عطح زضؼ ٍ عطح زٍض: 

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

ی دبیِ یب ثبلیٌی ثب قطط سبییس اکثطیز اػضبی گطٍُ هطثَعِ اضائِ عطح زٍضُ سَؾظ هسیطگطٍُ یب ًوبیٌسُ گطٍّْب -2

 (هبُ 12-8)

 : ثطًبهِ ػولیبسی

 گصاقشي کبضگبّْبی هشؼسز ًحَُ سسٍیي عطح زضؼ ٍ عطح زٍضُ ثب اؾشلبزُ اظ اؾبسیسسَاًوٌس ؾغح کكَض -

 ضكغ هكکالرکبضقٌبؾی ػلوی عطح زضؼ ٍ عطح زٍضُ ّبی سسٍییي قسُ ٍ زازى كیسثك ثِ نبحجبى عطح خْز  -

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

 ّوکبضاى

 : كطاگیطاى

 (ًظط ؾٌدی)اظ هٌسضخبر عطح زضؼ سجؼیز هی کٌٌس "اعویٌبى اظ ایٌکِ اؾبسیس ًگبضًسُ عطح ٍاقؼب

  
 

 


