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 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 ایمونولوژی پزشکیعنوان درس:
 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهیسوم دانشجویان ترم  مخاطبان:

 واحد  3 :تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(
 جلسه( 8) 2-4شنبه یکو  8-10یکشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 جلسه( 8) 2-4شنبه کیو  8-10یکشنبه  00-99اول  لنیمسازمان ارائه درس: 
 فیزیولوژیدرس و پیش نیاز: -واحد(3داریوش پورمند )مدرس:

 
 هدف کلی درس :

 یمونولوژیاتاریخچه و کلیات علم -1

 سلول های سیستم ایمنی-2
 افت های سیستم ایمنی بعنوان محل تکامل سلول های سیستم ایمنی و انجام پاسخ های ایمنیب-3
 مفهوم آنتی ژن-4
 دی هاساختمان و عمل آنتی با -6و5
 سیستم کمپلمان-7
 کمپلکس سازگاری نسجی-8
 نتی ژنآچگونگی پردازش و ارائه -9
 ایمنی ذاتی )طبیعی(-11و10
 کسن هاواکسیناسیون و انواع وا-12
 و ایمنی سلولی Tلنفوسیت های -14و 13
 و چگونی فعال شدن آنها Bلنفوسیت های  -16و15
 ایتوکین ها، منابع ترشح و فعالیت آنهاس-17
 منی در برابر عضو پیوندیپاسخ های ای-18
 انواع واکنش های ازدیاد حساسیت )نوع اول تا چهارم(-20و19
 ایمنی در برابر تومور-21
 بیماری های نقص ایمنی-22
 ایمنی در برابر عفونت ها-23
 ون یستم های گروه خونی و واکنش های ناشی از انتقال خس-24

 جلسه اول:
 .تاریخچه و کلیات علم ایمونولوژیآشنایی با هدف کلی: 

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 کلیات و مفاهیم اساسی  ایمونولوژی را بیان نماید. -1

 ریشه تاریخی علم ایمونولوژی را بیان نماید. -2

 برد.م ایمونولوژی را نام بایمونولوژی را بعنوان یک علم جدید بیان نموده و شاخه های عل -3

 پاسخ های ایمنی را طبقه بندی کرده آنها را بیان نماید. -4

 ویژگی پاسخ های ایمنی ذاتی و اختصاصی را بیان نماید. -5

 نظریه های ایمنی هومورال و سلولی را بیان کند. -6

 اجزاء سیستم ایمنی و ارتباط این اجزاء با یکدیگر را بیان نماید. -7
 جلسه دوم:
 آشنایی با سلول های سیستم ایمنی. هدف کلی:
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 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 سلول های بنیادی مغز استخو ان را معرفی نماید. -1

 تولید سلول های خون ساز و انواع آن را شرح دهد. -2

 سلول های لنفوئید و میلوئیدی را طبقه بندی نماید. -3

 و عملکرد آن را شرح دهد. Bلنفوسیت های  -4

 و عملکرد آنها را شرح دهد. Tوسیت های لنف -5

 را توصیف نماید. NKسلول های  -6

 سلول های بیگانه خوار تک هسته ای را شرح دهد. -7

 پدیده بیگانه خواری را شرح دهد. -8

 سلول های بیگانه خوار چند هسته ای را شرح دهد. -9

 سلول های بازوفیل، مست سل و انوزینوفیل را شرح دهد. -10
 جلسه سوم:
 بافت های سیستم ایمنیآشنایی با  اهداف کلی:

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 ی لنفاوی اولیه و ثانویه را تعریف و طبقه بندی کند.ابافت ه -1

 ویژگی های مغز استخوان را بیان نماید. -2

 ویژگی های تیموس را شرح دهد. -3

 ساختمان گره های لنفاوی را شرح دهد. -4

 یتی را شرح دهد.شبکه لنفاوی ترافیک لنفوس -5

 ساختمان طحال را شرح دهد. -6

 بافت های لنفاوی مخاطی را معرفی کرده و توضیح دهد. -7
 جلسه چهارم:
 آشنایی با مفهوم آنتی ژن. هدف کلی:

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 تعاریف آنتی ژن، ایمونوژن، هاپتن و سوپرآنتی ژن را بیان نماید. -1

 یمنی زائی آنتی ژن را شرح دهد.عوامل موثر در ا -2

 شاخص آنتی ژنیک و انواع شاخص ها و آنتی ژن های مخفی را بیان نماید. -3

 آنتی ژن های وابسته و غیروابسته به تیموس را شرح دهد. -4

 عوامل در رابطه با آنتی ژن و در رابطه با میزبان در ایمنی زائی را شرح دهد. -5
 :و ششم پنجم اتجلس

 ساختمان و عمل آنتی بادی )ایمونوگلوبولین(. آشنایی با هدف کلی:
 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:

 آنتی بادی را تعریف کند. -1

 ساختمان مولکول آنتی بادی را شرح دهد. -2

 نواحی ثابت، متغیر و بسیار متغیر را توضیح دهد. -3

 د.آنتی بادی ها را براساس ایزوتایپ )کالس و زیرکالس( تقسیم بندی کن -4

 انواع آنتی بادی ها و خصوصیات کالسها و زیرکالسهای آنها را توضیح دهد. -5

 فعالیت بیولوژیک آنتی بادی ها را شرح دهد. -6

 چگونگی ایجاد تنوع در مولکول آنتی بادی را توضیح دهد. -7

 سل یک نوع آنتی بادی( را توضیح دهد.Bنظریه انتخابی کلون )هر کلون  -8

 .لوبولینها، ایزوتایپ، آلوتیپ و ایدیوتایپ را شرح دهدشاخصهای آنتی ژنیک در ایمونوگ -9
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 :هفتمجلسه 
 آشنایی با سیستم کمپلمان. هدف کلی:

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 سیستم کمپلمان را تعریف کرده و هدف از فعال شدن آن را بیان نماید.  -1

 عوامل محرک و آغازگر سیستم کمپلمان را بیان کند. -2

 رهای فعال شدن کمپلمان )کالسیک، لکتین، الترناتیو( را شرح دهد.مسی -3

تهشا  و  نهشا در ال ترکیبات و موادی که در طول مسیر فعال شدن کمپلمان تولید می شود، را توضیح دهد و نقشش آ  -4
 بیگانه خواری و پاکسازی کمپلکس های ایمنی را شرح دهد.

 فعالیت های بیولوژیک سیستم کمپلمان را شرح دهد. -5

 سازوکارهایی که در تنظیم فعالیت کمپلمان نقش دارند را شرح دهد. -6

 ارزیابی سیستم کمپلمان، نقایص و نارسائی های این سیستم را بیان کند. -7
 تم:جلسه هش

 سازگاری نسجی و عرضه آنتی ژن.با کمپلکس هدف کلی: آشنایی 
 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:

 وطه را بیان کند.ترمینولوژی های مرب -1

 را در انسان توضیح دهد. MHCساختمان ژنی  -2

 و نقش قسمت های مختلف آن را توضیح دهد. HLAساختمان پروتئینی  -3

 کالس یک و دو را با هم بیان کند. HLAتفاوت های  -4

 را در سیستم ایمنی توضیح دهد. HLAنقش مولکول های  -5

 را در علوم پزشکی بداند. HLAکاربردهای تعیین  -6
 م:ه نهجلس

 پردازش و عرضه آنتی ژن.هدف کلی: آشنایی با 
 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:

 کالس یک را توضیح دهد. HLAنحوه ارائه آنتی ژن بوسیله مولکول های  -1

 کالس دو را توضیح دهد. HLAنحوه ارائه آنتی ژن بوسیله مولکول های  -2

 یت آنها را توضیح دهد.تفاوت های دو مسیر ارائه آنتی ژن و اهم -3

 :و یازدهم مدهه جلس
 ایمنی ذاتی )طبیعی(هدف کلی: آشنایی با 

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 ایمنی ذاتی را تعریف کند و تفاوت آن با ایمنی اداپتیو را شرح دهد. -1

 عناصر همورال ایمنی ذاتی را شرح دهد. -2

 رح دهد.سلول های درگیر در ایمنی ذاتی را ش -3

 خ های ایمنی ذاتی و لیگاندهای آن ها و نقش آن ها را توضیح دهد.سرسپتورهای درگیر در پا -4
 م:دوازدهجلسه 

 آشنایی با واکسیناسیون. هدف کلی:
 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:

 انواع واکسیناسیون و راه های ایجاد مصونیت را شرح دهد. -1

 لکرد هر یک را شرح دهد.اجزای مختلف واکسن و عم -2

 نسل جدید واکسن ها را توضیح دهد. -3

 ر ایران را شرح دهد.برنامه واکسیناسیون د -4
 ات سیزدهم و چهاردهم:جلس
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 و ایمنی سلولی Tلنفوسیت های هدف کلی: آشنایی با 
 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:

 .سلولی بیان نماید )گزینش مثبت و منفی(را براساس مارکرهای سطح  Tمراحل تکوین سلول های  -1

 براساس مارکرهای سطحی و عملکرد این سلول ها را شرح دهد. Tتقسیم بندی سلول های  -2

 .و نحوه فعال شدن این سلول ها را بیان نماید Tسیگنال های الزم برای فعال شدن سلول های  -3

 اهمیت ایمنی سلولی در سیستم ایمنی را شرح دهد. -4

 ا شرح دهد.ر CMIبازوهای  -5

 آن ها را شرح دهد. چگونگی فعال شدن ماکروفاژ و نحوه عملکرد -6

 و عملکرد آن ها را شرح دهد. CTLنحوه فعال شدن  -7

 سل ها را بیان نماید.Tجمع بندی عملکرد  -8
 :جلسات پانزدهم و شانزدهم

 و تولید آنتی بادی. Bآشنایی با لنفوسیت های  هدف کلی:
 جلسه قادر باشد:اهداف ویژه: دانشجو در پایان 

 را بیان نماید. Bمراحل تکوین لنفوسیت های  -1

 را بیان نماید. Bانواع لنفوسیت های  -2

 را بیان نماید. Tتوسط آنتی ژن های مستقل از  Bنحوه فعال شدن لنفوسیت های  -3

 را بیان نماید. Tتوسط آنتی ژن های وابسته به  Bنحوه فعال شدن لنفوسیت های  -4

 را بیان نماید. Bبادی بوسیله سلول های  در تولید آنتی Tنقش سلول های  -5

 را شرح دهد. Bفعال شدن لنفوسیت های پیامدهای  -6

 تولید سلول خاطره و پالسماسل را بیان نماید. -7

 هم:هفدجلسه 
 سایتوکاین ها.هدف کلی: آشنایی با 

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 ه بندی کند.سایتوکاین ها را تعریف و طبق -1

 ویژگی های سایتوکاین ها را توضیح دهد. -2

 سایتوکاین های ایمنی ذاتی را نام برده، منابع اصلی تولید و عملکرد هر یک را شرح دهد -3

(TNF-a, IL-6, IL-1, IL-12) 

 (IL-2, IL-4, IL-5)دسایتوکاین های ایمنی اداپتیو را نام برده، منابع اصلی تولید و عملکرد هر یک را شرح ده -4

 رح دهدسایتوکاین های مربوط به خون سازی را معرفی کرده منابع اصلی تولید و عملکرد هر یک را ش -5

(IL-3, IL-7, GM-CSF, G-CSF, M-CSF) 

 را نام برده، سلول های تولیدکنده و عملکرد آن ها را شرح دهد. 2و  1اینترفرون های نوع  -6
 هم:جلسه هیجد
 د.آشنایی با ایمنولوژی پیون هدف کلی:

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 تاریخچه ایمنی پیوند را بیان کند. -1

 تعریف پیوند و انواع آن را بیان کند. -2

 انواع دفع پیوند را شرح دهد. -3

 مکانیسم ایمنولوژیک انواع دفع پیوند را شرح دهد. -4

 چگونگی جلوگیری از دفع پیوند را توضیح دهد. -5

 ز دفع پیوند را بیان نماید.داروهای جلوگیری کننده ا -6

 قبل از پیوند را شرح دهد. HLAاهمیت تعیین  -7
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 ضرورت و اهمیت پیوند مغز استخوان را توضیح دهد. -8

 و انواع آن را شرح دهد. (GVHD)واکنش عضو پیوندی علیه میزبان  -9
 م:جلسات نوزدهم و بیست
 با ازدیاد حساسیت.هدف کلی: آشنایی 

 جلسه قادر باشد: اهداف ویژه: دانشجو در پایان
 چگونگی شکل گیری ازدیاد حساسیت را تعریف کرده و دسته بندی نماید. -1

 را نام برده و عملکرد آن ها را بیان نماید. 1واسطه های ازدیاد حساسیت نوع  -2

 بیماری های آلرژیک را بیان کند.انواع -3

 روش های تشخیص و درمان را به طور خالصه بیان کند. -4

 را شرح دهد. 2ش ازدیاد حساسیت نوع چگونگی شکل گیری واکن -5

 را شرح دهد. 2بیماری های شایع نوع  -6

 را شرح دهد. 3مکانیسم ایجاد واکنش ازدیاد حساسیت نوع  -7

 را شرح دهد. 3بیماری های شایع نوع  -8

 را شرح دهد. 4چگونگی شکل گیری ازدیاد حساسیت نوع  -9

 را توضیح دهد. 4بیماری های شایع نوع  -10
 :بیست و یکم جلسه
 آشنایی با ایمنی علیه تومور. دف کلی:ه

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 تومور را تعریف کرده و عوامل موثر در ایجاد آن را بیان نماید. -1

 آنتی ژن های توموری را تعریف و طبقه بندی کند. -2

 پاسخ های ایمنی علیه تومور را توضیح دهد. -3

 ایمنی را شرح دهد. مکانیسم های فرار تومور از سیستم -4

 ایمنوتراپی فعال و غیرفعال را توضیح دهد. -5

 جلسه بیست و دوم:
 هدف کلی: آشنایی با نقص ایمنی.

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 نقص ایمنی را تعریف وتقسیم بندی اولیه آن را بیان نماید. -1

 آن ها را بیان کند. انواع نقص های ایمنی اولیه را نام برده و تظاهرات کلی -2

 را تعریف نماید. (XLA)هایپوگاماگلوبولینمای مادرزادی  -3

 هایپوگاماگلوبولینمای موقت را تعریف کند. -4

 را شرح دهد. IgMو  IgAنقص ایمنی  -5

 نقص ایمنی سلولی را بیان کرده و انواع آن را شرح دهد. -6

 سندروم دی جرج را شرح دهد. -7

 و انواع آن را بیان نماید.نقص ایمنی شدید توأمان را شرح داده  -8

 نقص فاگوسیتوز و کموتاکسی را شرح داده و انواع آن را فهرست نماید. -9

 بیماری گرانولوماتوز مزمن را شرح دهد. -10

 جلسه بیست و سوم:
 هدف کلی: آشنایی با ایمنی علیه عفونت ها.
 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:

 انواع مختلف عوامل عفونی را شرح دهد. هدف سیستم ایمنی در مقالبه با -1

 خصوصیات باکتری های خارج سلولی و مکانیسم های ایجاد بیماری توسط آن ها را شرح دهد. -2



6 

 

 ایمنی غیراختصاصی علیه باکتری های خارج سلولی را بیان کند. -3

 سلولی را بیان نماید. خارجایمنی اختصاصی علیه باکتری های  -4

 ی خارج سلولی از پاسخ های ایمنی را نام ببرد.مکانیسم های فرار باکتری ها -5

 ایمنی غیراختصاصی علیه باکتری های درون سلولی را بیان نماید. -6

 ایمنی اختصاصی علیه باکتری های درون سلولی را بیان نماید. -7

 مکانیسم های فرار باکتری های درون سلولی از پاسخ های ایمنی را نام ببرد. -8

 ها را بیان کند. ایمنی غیراختصاصی علیه ویروس -9

 ایمنی اختصاصی علیه ویروس ها را بیان کند. -10

 مکانیسم های فرار ویروس ها از پاسخ های ایمنی را نام ببرد. -11

 ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی علیه انگل های تک سلولی و کرم ها را شرح دهد. -12

 مکانیسم های فرار انگل ها از پاسخ های ایمنی را نام ببرد. -13

 ارم:جلسه بیست و چه
 هدف کلی: آشنایی با ایمنوهماتولوژی.

 اهداف ویژه: دانشجو در پایان جلسه قادر باشد:
 ایمنوهماتولوژی و زمینه های مورد بحث آن را توضیح دهد. -1

 سیستم های گروه خونی مختلف را بیان کند. -2

 را بیان کند. ABOآنتی ژن ها و آنتی بادی های سیستم گروه خونی  -3
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سش و شود. پریآموزش این درس به روش سخنرانی و با بکارگیری وسایل کمک آموزشی مناسب به انتخا  مدرس انجام م

 گیرد.طالعه بیشتر به انتخا  مدرس، صورت          میپاسخ و رفع اشکال و معرفی منابع جهت م

 وسایل آموزشی:
 اسالید پاورپوینت. -وایت برد

 سنجش و ارزشیابی

 سهم از نمره کل روش آزمون
 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

   %30 تشریحی کوئیز

   MCQ 35%تستی ترمآزمون میان 

   MCQ 35%تستی آزمون پایان ترم

   %5  سحضور فعال در کال

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
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 االت و کوئیزها.ؤحضور مرتب و آمادگی در پاسخ دادن به س-
 

 دکتر نصراله سهرابینام و امضای مدیر گروه:        نام و امضای مدرس:       
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول      

 11/6/99:                                   تاریخ ارسال :تاریخ ارسال                          11/6/99تاریخ تحویل:
 

 

 ایمونولوژی پزشکی جدول زمانبندی درس

 2-4شنبه یکو  8-10یکشنبه  روز و ساعت جلسه:

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 پورمند تاریخچه و کلیات علم ایمونولوژی 16/6/99 1

 پورمند یمنیسلول های سیستم ا 16/6/99 2

 پورمند بافت های سیستم ایمنی 23/6/99 3

 پورمند مفهوم آنتی ژن 23/6/99 4

 پورمند ساختمان و عمل آنتی بادی )ایمونوگلوبولین( 30/6/99 5

 پورمند )ادامه(ساختمان و عمل آنتی بادی )ایمونوگلوبولین( 30/6/99 6

 پورمند سیستم کمپلمان 6/7/99 7

 پورمند و عرضه آنتی ژنسازگاری نسجی کمپلکس  6/7/99 8

 پورمند پردازش و عرضه آنتی ژن 13/7/99 9

 پورمند ایمنی ذاتی )طبیعی( 13/7/99 10

 پورمند )ادامه( ایمنی ذاتی )طبیعی( 20/7/99 11

 پورمند واکسیناسیون 20/7/99 12

 پورمند و ایمنی سلولی Tلنفوسیت های  27/7/99 13

 پورمند )ادامه( ی سلولیو ایمن Tهای  لنفوسیت 27/7/99 14

 پورمند و تولید آنتی بادی Bلنفوسیت های  11/8/99 15

 پورمند )ادامه(و تولید آنتی بادی Bلنفوسیت های  11/8/99 16

 پورمند سایتوکاین ها 18/8/99 17

 پورمند ایمنولوژی پیوند 18/8/99 18

 پورمند ازدیاد حساسیت 25/8/99 19

 پورمند )ادامه(تازدیاد حساسی 25/8/99 20

 پورمند ایمنی علیه تومور 2/9/99 21

 پورمند نقص ایمنی 9/9/99 22

 پورمند ایمنی علیه عفونت ها 16/9/99 23

 پورمند ایمنوهماتولوژی 21/9/99 24
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