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و وسائل  رسانه ها تدریسروش 
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

. سیستم 1
ایمنی و 

بیماري هاي 
  خود ایمن

  

  اتوایمونیتی را تعریف کند 1-1
 کندشیوع بیماري هاي خود ایمن را برحسب سن  ذکر  1- 2

  کندشیوع بیماري هاي خود ایمن را برحسب جنس ذکر  3-1
  را نام ببردانواع بیماري هاي اتوایمون اختصاصی ارگان  4-1
  انواع بیماري هاي اتوایمون غیراختصاصی ارگان را نام ببرد  5-1
  انواع آتوانتی ژن ها در بیماري هاي اتوایمون را نام ببرد 6-1
و بیماري هاي خود ایمنی مرتبط با  cell receptorمورد از اتوآنتی ژن هاي  3حداقل  7-1

  ان را نام ببرد.  
ی ژن هاي ضدغشاء سلولی و بیماري هاي خود ایمنی مرتبط با مورد از اتوآنت 3حداقل  1- 8

  ان را نام ببرد. 
مورد اتوآنتی ژن پروتئینی و بیماري هاي خود ایمنی مرتبط با آن را نام ببرد.                  2حداقل  1- 9

مورد از اتوآنتی ژن هاي هورمونی و بیماري هاي خود ایمنی مرتبط با ان را  3حداقل  10-1
  ام ببرد.  ن
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  آشنایی با فیزیوپاتولوژي بیماري هاي خود ایمنهدف کلی درس:

  رئوس مطالب
  حیطه  اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
  مهارتی)

و وسائل  رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

.تاثیرات 2
  اتوایمونیتی

  اختالالت (تاثیرات) ناشی از بیماري هاي اتو ایمون را توضیح دهد1-2
  راشرح دهدCTLS  مثالی از تخریب بافتی ناشی 2- 2
  بادي ها را توضیح دهدنمونه اي از بلوك عملکرد نرمال توسط انتی  3-2
  نمونه اي از تقلید آنتی بادي از عملکرد یک هورمون را توضیح دهد 4-2
  نمونه اي از تقلید آنتی بادي از عملکرد یک هورمون را شرح دهد 5-2
  آنتی بادي شرح دهد- نمونه اي از بیماري اتوایمون ناشی از کمپلکس آنتی ژن 6-2
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.علل 3
  اتوایمونیتی

  علل اتوایمونیتی را لیست نماید.    1-3
  از علل آشکار شدن انتی ژن هاي مخفی در بدن یک مثال بیاورید.  3- 2
  را ذکر کند.     experimental autoimmune encephalomyelitisمثالی از ایجاد 3-3
  راذکرکند    Immune stimulationمثالی از علل   4-3
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. مکانیسم 4
هاي 

  اتوایمونیتی 
  

  مکانیسم هاي اتوایمونیتی را لیست کند.    1-4
  مثالی از تغییرات ملکولی در ایجاد آنتی ژن را ذکرکند.  4- 2
  را شرح دهد.   Molecular mimicryمکانیسم  3-4
  را شرح دهد Ag processingمکانیسم تغییرات در  4-4
  چگونگی تأثیر عفونت در ایجاد اتوایمونیتی را توضیح دهد.    5-4
  یتی تعیین نمایدنقش فاکتورهاي ژنتیکی را در ایجاد اتوایمون 6-4 

  را در ایجاد اتوایمونیتی شرح دهید.Lymphocytes abnormalitiesمکانیسم   7-4
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  تولرانس را تعریف نماید 5-1  . تولرانس5
  انواع تولرانس را نام ببرد 5- 2
  تولرانس مرکزي را شرح دهد.    5 -3
  شرح دهدتولرانس محیطی را  4-5
5- 5 POLYCLONAL LYMPHOCYTE ACTIVATION و برخی از محرك هاي ایجاد ان در

B cell و T cellرا توضیح دهد  
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 سیستم ایمنی و بیماري هاي خود ایمننام درس :    
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 PHD پزشکی مولکولیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  با تأکید بر استرس و استرسورها آشنایی با فیزیوپاتولوژي بیماري هاي خود ایمنهدف کلی درس:   

 رئوس مطالب
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رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی
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  استرس را تعریف کند.                                                                              1-1 .استرس1
  انواع پاسخ ها به استرس را توضیح دهد.    1- 2
نمونه اي از پاسخ هاي اختصاصی بدن به استرس را بیان نماید.                                            3-1
ه اي از پاسخ هاي غیراختصاصی به استرس را بیان نماید.                                            نمون4-1
انواع استرسورها را نام ببرید                                                                                      5-1
  علم سایکونوروایمونولوژي را توضیح دهد6-1
  تاریخچه علم سایکونوروایمونولوژي را توضیح دهد.      7-1
یک مثال از ارتباط بین استرس و بیماري اتوایمون را شرح دهد.                            1- 8
چگونگی تأثیر استرس بر سیستم ایمنی را شرح دهد.                                            1- 9

  تأثیر استرس بر سیستم ایمنی را توضیح دهد. مهمترین واسطه هاي10-1
ریسک فاکتورهاي مهم محیطی  در ایجاد بیماري هاي اتوایمون را  1- 11

  تشخیص دهد.
  تأثیر استرس هاي حاد را در شروع بیماري گریوز توضیح دهد.  12-1
سهم ژنتیک و عوامل محیطی را در بروز بیماري اتوایمون گریوز توضیح دهد.             13-1
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  اثر استرس هاي مزمن روزانه در شروع بیماري گریوزرا توضیح دهد.   14-1
  ارتباط بین استرس و بیماري تیروئیدیت ها شیموتو را توضیح دهد.  1- 15
  ریوز وهاشیموتو را نام ببردمارکرهاي ژنتیکی  موثر در افتالموپاتی گ 16-1
 را توضیح دهد.    1اتوآنتی بادي هاي یافت شده در دیابت تیپ  17-1
تأثیر استرس حاد بر روي گلوکوکورتیکوئیدها  درمدل هاي حیوانی را  18-1

  توضیح دهد. 
تأثیر استرس حاد بر روي کاته کاالمین ها درمدل هاي حیوانی را توضیح  19-1

  دهد.  
استرس مزمن بر روي گلوکوکورتیکوئیدها  در مدل هاي حیوانی را  تأثیر 1- 20

  توضیح دهد .
تأثیر استرس مزمن بر روي   کاته کالمین ها  در مدل هاي حیوانی را  21-1

  توضیح دهد .
تأثیر استرس مزمن بر روي هورمون تیروئید در مدل هاي حیوانی را  22-1

  توضیح دهد .
در مدل هاي حیوانی را توضیح  Th2و T h1وي اثر استرس حاد را بر ر   1- 23

  دهد.  
ثأثیر داروهاي آنتی تیروئید را بر روي سیستم ایمنی در غیاب استرس  24-1

  شرح دهد.      
  تأثیر تیروکسین بر روي سیستم ایمنی در حضور استرس را شرح دهد.  1- 25
شرح دهد.              تشابه اثر حاملگی با استرس  روي سیستم ایمنی در انسان را  26-1
  مکانیسم ایجاد تیروئیدیت بعد از زایمان را شرح دهد.  1- 27
 روش مطالعه اثر استرس در ایجاد بیماري هاي اتوایمون را شرح دهید.   28-1
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