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 دکتری عمومي پزشکي :تحصیلي یو رشته مقطع  ايمونولوژی :گروه آموزشي  پزشکي :دانشکده

 -: یش نیازپ   نظری: نوع واحد 4 :تعداد واحد ايمونولوژی :نام درس

 دانشکده پزشکي: مکان برگزاری               8- 21:ساعت      شنبهيکشنبه، دوشنبه، سه :روز: زمان برگزاری کالس

    الهه صفری: مسئول درس   :تعداد دانشجويان

جزايری، دکتر خرمي، دکتر خوش میرصفا، دکتر دلبندی، دکتر صفری، دکتر عصاره دکتر  (:به ترتیب حروف الفبا)مدرسین 

 دکتر فلک، دکتر مجتبویزادگان، 

 (اً شرح دهیدلطف) :رسشرح د

به منظور آشنایی دانشجویان پزشکی با مبانی پایه علم ایمنی شناسی، سلول ها و ملکول در بخش پایه درس ایمنی شناسی پزشکی 

ایمنی )های درگیر در دستگاه ایمنی، نقش دستگاه ایمنی در بیماری های مختلف و چگونگی عملکرد اجزای مختلف دستگاه ایمنی 

لول های ایمنی ذاتی و ایمنی اختصاصی، آشنایی با لنفوسیت ، شناسایی انواع سلول های موثر ایمنی اعم از س(ذاتی و ایمنی اکتسابی

و چگونگی پاسخ آنها به آنتی ژن، آشنایی با پدیده تحمل یا تولرانس و نقش آن در بیماریهای خود ایمن، آشنایی با چگونگی  T و Bهای 

ن، چگونگی پاسخ ایمنی در واکنش های ها، عملکرد دستگاه ایمنی در پیوند، چگونگی پاسخ ایمنی در سرطا پاسخ ایمنی به پاتوژن

 . ازدیاد حساسیت و آلرژی، استفاده از مولکولها، آنتی بادیها و سلولهای ایمنی در تشخیص و درمان انواع بیماریها می باشد

ستگاه به منظور آشنایی دانشجویان پزشکی با اهمیت و کاربرد علم ایمنی شناسی، نقش ددر بخش بالینی درس ایمنی شناسی پزشکی 

رد  ایمنی در بیماریهای مختلف، آشنایی با ایمونوپاتوژنز بیماریهای خود ایمن، آشنایی با ایمونوپاتوژنز بیماری های عفونی، ایمونوپاتوژنز

ی، پیوند اندام ها، ایمونوپاتوژنز سرطان و کاربرد عوامل ایمونولوژیک در درمان آن، ایمونوپاتوژنز بیماری های ازدیاد حساسیت و آلرژ

 .استفاده از مولکولها، آنتی بادیها و سلولهای ایمنی در تشخیص و درمان انواع بیماریها می باشد

 

 (همان هدف بینابیني طرح دوره است : )هدف کلي

 : حیطه شناختی

شنا شود و در پایان این درس دانشجو باید با مبانی علم ایمنی شناسی، اعضاء، ملکول ها و سلول های درگیر در دستگاه ایمنی آ

 . مکانیسم های متفاوت دستگاه ایمنی در برخورد با عوامل بیگانه را درک کند

دانشجو چگونگی پاسخ ایمنی در بیماری های مختلف اعم از بیماری های عفونی، سرطان، خودایمنی، پیوند را بیاموزد و مکانیسم های 

بنابراین آشنایی با مبانی علم ایمنی شناسی کاربردی، آشنایی با اهمیت و . ایمنی را در شناسایی و تشخیص انواع بیماری ها را درک کند

کاربردهای علم ایمنی شناسی در درمان انواع بیماری ها و آشنایی با مولکولها و سلولهای ایمنی که درحال حاضر به عنوان تشخیص و 

 .درمان بیماریهای مختلف استفاده می شوند از اهداف کلی درس میباشد
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 : )تعريف سیستم ايمني ذاتي و اختصاصي: کلیات سیستم ايمني (اهداف رفتاری جلسه اول

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف ) . تاریخچه سیستم ایمنی و واکسیناسیون را بداند -

 (شناختیهدف )  .را ذکر نمایدضرورت وجود سیستم ایمنی و مهمترین عملکردهای آن  -

 (شناختیهدف )  .بداندرا وع آنتی ژنی مفهوم تن -

 (شناختیهدف . )را فهرست کند مهمترین عملکردهای سیستم ایمنی ذاتی و اختصاصی -

 (شناختیهدف . )را توضیح دهد مهمترین تفاوت های عملکرد ایمنی ذاتی و اختصاصی -

 (هدف شناختی. )را تجزیه و تحلیل کند اهمیت خاطره ایمونولوژیک نحوه ایجاد آن -

 

 2ی مطالب جلسه شماره بندی ارائهجدول زمان

 2جلسه                         

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

تاریخچههه ایمونولههوژی و   دقیقه 02

 واکسیناسیون

مقدمه ای بهر ایمنهی شناسهی، فهر      

سیستم ایمنی با سهایر سیسهتم هها،    

جههایزه نوبههل،  ایمونولوژیسههت ههها و  

تاریخچه ابداع واکسیناسیون، اهمیت 

 واکسن ها در دنیای امروزی

سهههههخنرانی بههههها 

پاورپوینت، پرسهش  

 و پاسخ و بحث 

 سواالت 

 چهار جوابی

ضههرورت وجههود سیسههتم  دقیقه 02

ایمنههههی و مهمتهههههرین  

 عملکردهای آن

تعامل موجودات با یکهدیگر و محهی    

زندگی، نهواحی ورود پاتوژنهها، نقهش    

ایمنی در مقابله با پاتوژن هها  سیستم 

 و بروز سرطان و تنظیم مرگ سلولی

"" "" 

تنوع آنتهی ژنهی و پاسهخ     دقیقه 02

 ایمنی

آنتی ژن و ساختار آن، پاسخ سیستم 

 ایمنی به آنتی ژن

"" "" 

سلول های ایمنی ذاتهی و   دقیقه 02

 اختصاصی

تفاوت ها و تشابه های سیستم ایمنی 

و تعامل ذاتی و اختصاصی، عملکردها 

 سیستم ایمنی ذاتی و اختصاصی

"" "" 

مفهوم خاطره ایمونولوژیک و اهمیهت   خاطره ایمونولوژیک دقیقه 02

 و کاربرد آن

"" "" 

اهمیههت سیسههتم ایمنههی، تکامههل     بحث، پرسش و پاسخ دقیقه 02

 سیستم ایمنی

"" "" 
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 : (اعضاء سیستم ايمني و ها سلول ) اهداف رفتاری جلسه دوم

 :از فراگیر انتظار می رود رسددر پایان 

 (شناختیهدف )  .را ذکر نماید کلیاتی در مورد سیستم ایمنی -

 (هدف شناختی. )را فهرست کندلنف و سلول های ایمنی موجود در آن و نقش این سلول ها در پاسخ های ایمنی  -

 (هدف شناختی). را توضیح دهد انواع اعضاء لنفاوی شامل مغز استخوان، تیموس، غدد لنفاوی و طحال -

 (هدف شناختی. )را تجزیه و تحلیل کند بافت های لنفاوی و عملکرد آنها در ایجاد پاسخ های ایمنی -

 1جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه                  
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

لنفاتیههههک، جریههههان  سیستم لنفاوی 01

مویرگ ها و رگ ههای  

لنفههاوی، ترانههک هههای 

لنفههاوی، داکههت هههای 

 لنفاوی

توضیح توس  مهدرس  

بهههههها اسههههههتفاده از 

پاورپوینت و وایت برد، 

 پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

آزمههون میههان تههرم و  

پایههان تههرم بصههورت   

 چهار گزینه ای

سازماندهی سلول های  لنف 01

لنفههاوی، سههلول هههای 

 سیستم ایمنی

"" "" 

انههواع اعضههاء لنفههاوی،  اعضاء سیستم ایمنی 02

مغهههههز اسهههههتخوان، 

تیموس، غدد لنفهاوی،  

 طحال

"" "" 

نهدول  )بافتهای لنفاوی منتشهر   02

 (های لنفاوی

بافههت هههای لنفههاوی   

وابسته به مخاط، لوزه، 

آپانهههدیس، بافتههههای  

 لنفاوی پوست

"" "" 
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 : (مونوژنيژن و  ا يآنت)اهداف رفتاری جلسه سوم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسپایان ددر 

 (شناختیهدف )  .را ذکر نمایدایمونوژن و هاپتن  ،تفاوت آنتی ژن -

 (هدف شناختی. )را توضیح دهد منابع آنتی ژن و ماهیت شیمیایی آنتی ژن ها -

 (هدف شناختی. )انواع آنتی ژنها و فاکتورهای موثر بر ایمونوژنسیته را توضیح دهد -

 (هدف شناختی. )را تجزیه و تحلیل کند Tو  Bمورد شناسایی لنفوسیت های  شاخص های آنتی ژنی -

 

 3جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه                 
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  مونههوژنیژن ا یآنتههتعریههف  آنتی ژن و  ایمونوژن  02

 هاپتن

 تیهههژن و ماه یآنتهههمنهههابع 

ژن ها یآنت ییایمیش

 -

 انیه م یامتحان تئهور   سخنرانی، پاورپوینت

 ترم  انیترم و پا

 یژنهها و فاکتورهها   یانواع آنته   02

تهیمونوژنسیموثر بر ا

 -" " " " 

مهورد   یژنه  یآنته  یشاخص ها  02

Tو  B یها تیلنفوس ییشناسا

 -" " " " 
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 (:یباد يساختار و عملکرد انت) اهداف رفتاری جلسه چهارم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .را ذکر نماید ویژگی های ساختاری آنتی بادی -

 (هدف شناختی. )را تعریف کند پیوتایدیو آ پیآلوت پ،یزوتیا -

 (هدف شناختی. )را توضیح دهد یباد یآنت یتیدیو او یتینیاف -

 (هدف شناختی. )را تجزیه و تحلیل کند بادیویژگی های عملکردی آنتی  -

 

 4جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه                
 (دقیقه)مدت زمان

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس

 ارزشیابي

ساختار و عملکرد  02

 انتی بادی

 یباد یساختار انت یعموم یها یژگیو

  یباد یآنت ریمتغ ینواح یساختار یها یژگیو

 

سههههههههخنرانی، 

  پاورپوینت

 یامتحان تئور

تهههرم و  انیهههم

 ترم  انیپا

 پیوتایدیو آ پیآلوت پ،یزوتیا فیتعر  02

 یتیدیو او یتینیاف فیتعر-

  یباد یآنت یمرتب  با عملکردها یها یژگیو

 یباد یکالس آنت ضی، تعویتینیاف بلوغ

"" "" 

 رییه ثابهت و متغ  ینهواح  یعملکهرد  یهها  یژگیو  02

 ییو غشا یترشح یباد یآنت فی، تعریباد یآنت

"" "" 
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 ( :سلول ها و پذيرنده ها: ايمني ذاتي) اهداف رفتاری جلسه پنجم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .نماید معرفیرا  سلولها و اجزای محلول ایمنی ذاتی -

 (شناختیهدف )  .نقش شان را ذکر کندنام برده را  پذیرنده های ایمنی ذاتی -

 (شناختیهدف . )را فهرست کندموانع و سدهای طبیعی در مقابل ورود پاتوژنها  -

 (شناختیهدف . )را توضیح دهد الگوهای مرتب  با پاتوژنیسته و صدمه سلولی -

 (هدف شناختی. )تفاوت خصوصیات عملکردی اجزای ایمنی ذاتی و اختصاصی را تجزیه و تحلیل کند -

 5ی مطالب جلسه شماره بندی ارائهجدول زمان

 5جلسه                       

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

سلولها و اجزای محلول ایمنهی   دقیقه 02

 ذاتی

نحوه شناسائی پاتوژنها 

و سههلول هههای آسههی  

دیههده، مقایسههه کلههی  

پذیرنههده هههای ایمنههی 

 ذاتی و اختصاصی 

سههههههخنرانی بهههههها  

پاورپوینههت، پرسههش و 

 پاسخ و بحث 

 سواالت چهار جوابی

پذیرنده های محلول و غشهائی   دقیقه 02

 ایمنی ذاتی

پذیرنههده هههای شههبه   

Toll  و شههبهNOD ،

 اینفالمازوم

"" "" 

موانههع ایمنههی ذاتههی در مقابههل  دقیقه 02

 پاتوژنها

موانهههههع فیزیکهههههی، 

شیمیایی و بیولوژیهک  

 بدن

"" "" 

الگوهای مرتب  با پاتوژنیسته و  دقیقه 02

 صدمه سلولی

DAMP هههههههههها و

PAMP ،هههههههههههها

خصوصههیات مولکههولی 

 آنها

"" "" 

مقایسههه خصوصههیات   پرسش، پاسخ و بحث گروهی  دقیقه 02

عملکردی ایمنی ذاتی 

 و اختصاصی

"" "" 
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 ( :التهاب، فاگوسیتوز، مولکولهای چسبان و مهاجرت سلولي: 1ايمني ذاتي)اهداف رفتاری جلسه ششم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .را ذکر نمایدالتهاب و مکانیسم بروز آن  -

 (شناختیهدف . )بیان کندرا  عوامل موثر در ورود و خروج سلول های ایمنی به بافت های مختلف -

  (شناختیهدف ). خصوصیات سلول های شبه لنفوسیتی و عملکرد آنها را بداند -

 (شناختیهدف . )را توضیح دهد فرآیند و مراحل خروج سلول های ایمنی از عرو  -

 (هدف شناختی. )کموتاکسی و مراحل فاگوسیتوز را تجزیه و تحلیل کند -

 (شناختیهدف ) . سم آن را توضیح دهدنحوه ایجاد حالت ضد ویروسی در سلول و مکانی -

 (شناختیهدف ) . مکانیسم های فرار عوامل عفونی از چنگال سیستم ایمنی ذاتی را ذکر نماید -

 

 6ی مطالب جلسه شماره بندی ارائهجدول زمان

 6جلسه                       

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

سلول های بافت التهابی، مسهت سهل    التهاب و مکانیسم بروز آن دقیقه 02

: ههها، سههلول هههای کشههنده طبیعههی  

 مولکول های تحریکی و مهاری 

سهههخنرانی بههها  

پاورپوینهههههههت، 

پرسش و پاسخ و 

 بحث 

سههواالت چهههار  

 جوابی

عوامل موثر در ورود و خروج  دقیقه 02

سلول های ایمنی بهه بافهت   

 های لنفاوی و ملته 

مولکول ههای چسهبندگی، مکانیسهم    

خروج سلول از یهک بافهت و ورود آن   

به بافت دیگر، مراحل خروج سلول از 

رگ خونی، ذخیره شدن سلول ههای  

 ایمنی در بافتهای لنفاوی

"" "" 

کموتاکسهههههی و مراحهههههل  دقیقه 02

 فاگوسیتوز

نقش کموکاین ها در حرکت سهلولی،  

 مراحل بلع و کشته شدن پاتوژن

"" "" 

 "" "" خصوصیات و عملکرد سلول های شبه لنفوسیتی دقیقه 02

مکانیسم های ضد ویروسهی   دقیقه 02

 سلول

اینترفرون ها و مکانیسم ههای تولیهد   

 آنها

"" "" 

مکانیسم ههای فهرار عوامهل     دقیقه 02

عفههونی از چنگههال سیسههتم 

 ایمنی ذاتی

پاتوژنهای شایع و مکانیسهم مقاومهت   

 ذاتیآنها در مقابل سیستم ایمنی 

"" "" 

تنوع آنتی بهادی هها، زیرگهروه ههای      Bانواع لنفوسیت های  دقیقه 02

 Bلنفوسیتهای 

"" "" 
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 : )مجموعه اصلي سازگاری نسجي ( اهداف رفتاری جلسه هفتم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .ذکر نماید انواع و توزیع سلولی مولکول های مجموعه سازگاری نسجی در انسان را -

 (هدف شناختی. )را فهرست کند ویژگی های اتصالی آنتی ژن ها به مجموعه سازگاری نسجی کالس یک و دو -

 (هدف شناختی. )پدیده محدودیت به مجموعه سازگاری نسجی و عملکرد مولکول های مشارکت کننده آن را توضیح دهد -

 (هدف شناختی. )سازگاری نسجی را تجزیه و تحلیل کنداستفاده آزمایشگاهی و کاربرد بالینی تعیین مجموعه  -

 

 7جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه             
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

 یمجموعه اصل 02

 یسهههههههازگار

 ینسج

(MHC) 

 ،یسخنران MHCمقدمه ای بر تاریخچه شناخت و کشف 

و بحث  نتیپاورپو

 گروهی

 ،کتبهههیآزمهههون 

 -ای چهار گزینهه 

 انیه ترم و پا انیم

 ترم

 " " " " و ساختمان آن ها  MHCانواع مولکول های  " " 02

در سهلول ههای بهدن     MHCتوزیع مولکول های  " " 01

 انسان

" " " " 

برای لنفوسیت ههای   MHCپدیده محدودیت به  " " 02
T 

" " " " 

بررسی مولکول ههای مشهارکت کننهده در پدیهده      " " 02

 MHCمحدودیت به 

" " " " 

ارائه مثهال ههایی از فهاکتور ههای مهوثر در بیهان        " " 01

 MHCمولکول های 

" " " " 

اسههتفاده آزمایشههگاهی و کههاربرد بههالینی تعیههین   " " 02

 مجموعه سازگاری نسجی

" " " " 
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 : (عرضه آنتي ژنپردازش و )اهداف رفتاری جلسه هشتم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

  .را ذکر نماید تفاوت ها و شباهت های مسیرهای کالس یک و دو  در پردازش و عرضه آنتی ژن های پروتئینی -

 (شناختیهدف ) 

 . را فهرست کند مراحل مولکولی و اجزای درگیر سلولی در مسیرهای کالس یک و دو  پردازش و عرضه آنتی ژن -

 (هدف شناختی)

 (هدف شناختی. )را توضیح دهد عرضه آنتی ژن های غیرپروتئینی به لنفوسیت ها -

 (هدف شناختی. )اهمیت و ویژگی عرضه متقاطع آنتی ژن ها را تجزیه و تحلیل کند -

 

 8جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه              
 (دقیقه)مدت زمان

موضوع 

 درس

ی شیوه رئوس مطالب

 تدريس

 ارزشیابي

پهههههردازش و  01

 عرضه

 ژن یآنت

 

 ،یسههههههخنران پردازش آنتی ژن های پروتئینی و ایمنی زایی آن ها

و  نههههتیپاورپو

 بحث گروهی

 ،کتبههیآزمههون 

 چههههار گزینهههه

ترم و  انیم -ای

 ترم انیپا

 " " " " اجزای سلوی درگیر در هر دو مسیر کالس یک و دو " " 02

مراحل انتقال و پردازش آنتی ژن های پروتئینی در هر  ""  02

 دو مسیر در سلول 

" " " " 

عرضه آنتی ژن هها و اتصهال آن هها بهه مولکهول ههای        " " 02
MHC 

" " " " 

بررسی اهمیت فیزیولوژیک و پاتولوژیهک عرضهه آنتهی     " " 02

 MHCژن ها همراه مولکول های 

" " " " 

 " " " " پروتئینی به لنفوسیت ها عرضه آنتی ژن های غیر " " 02

 " " " " عرضه متقاطع آنتی ژن ها " " 01
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  (:Bهای  بیولوژی و تکامل لنفوسیت ) اهداف رفتاری جلسه نهم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

  .را ذکر نماید افکتور، بکر و خاطره ای Bکلیاتی در مورد انواع لنفوست ها، بلوغ آنها، ویژگی های کلی لنفوسیت های  -

 (شناختیهدف ) 

 (هدف شناختی. )را فهرست کند Bمراحل بلوغ لنفوسیت های  -

 (هدف شناختی. )را توضیح دهد ، ساختار مغز استخوانBمکان تکامل لنفوسیت  -

و  B، سازماندهی ژنومی رسپتور آنتی ژنی لنفوست Bمراحل اولیه تکامل و بلوغ لنفوست، نقاط کنترلی در طی بلوغ لنفوسیت  -

بالغ و عملکرد و مکانیسم های ایجاد تنوع در  Bنوترکیبی سوماتیک در سطح ژن، پروتئین های موجود در سطح لنفوسیت 

 (هدف شناختی. )گنجینه لنفوسیتی آنها را تجزیه و تحلیل کند

 

 9جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه           
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

کلیههاتی در مههورد انههواع   02

 لنفوسیت ها 

بلوغ لنفوسیتی، ویژگی های کلی 

بکهر، افکتهور،   )انواع لنفوسیت ها 

 (خاطره

توضیح توس  مهدرس  

بهههههها اسههههههتفاده از 

پاورپوینت و وایت برد، 

 پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

میههان تههرم و  آزمههون 

پایههان تههرم بصههورت   

 چهار گزینه ای

، Bمکهههان تکامهههل لنفوسهههیت   Bمراحل بلوغ لنفوسیت  02

مراحل بلوغ و تکامهل لنفوسهیت   

B    نقاط کنترلهی در طهی بلهوغ ،

، پهههروتئین ههههای Bلنفوسهههیت 

 Bموجههود در سههطح لنفوسههیت 

بالغ، مکانیسم های ایجهاد تنهوع   

 در گنجینه لنفوسیتی

" " " " 

ژنههههومی  سههههازماندهی 02

رسهههپتور آنتهههی ژنهههی  

 Bت یلنفوس

نوترکیبی سوماتیک در سطح ژن 

 و سازماندهی ژنی

" " " " 
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 ( :ايمني هومورال ) اهداف رفتاری جلسه دهم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 های ایمنی اولیه و ثانویه، ویژگی های پاسخ B، انواع زیرگروههای لنفوسیت های Bمراحل فعال سازی و تمایز لنفوسیت های  -

 (شناختیهدف )  .را ذکر نماید

 . را فهرست کند ، نقش کمپلمان در ارسال سیگنال بداخل سلولBمراحل ارسال سیگنال توس  گیرنده های لنفوسیت  -

 (هدف شناختی)

 (شناختیهدف . )را توضیح دهد بعد از برخورد و شناسایی آنتی ژن پروتئینی Bمراحل فعال شدن لنفوسیت  -

با میل پیوندی باال، پاسخ های ایمنی به آنتی ژن های  Bمراحل تعویض کالس آنتی بادی، بلوغ میل پیوندی، انتخاب سلول  -

 (هدف شناختی. )غیر پروتئینی و مکانیسم های پایان پسخ ایمنی هومورال را تجزیه و تحلیل کند

 

 21جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه           
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

کلیاتی از لنفوسیت  02

B  و انواع پاسخ های

 ایمنی هومورال

مراحل فعال سازی و تمایز لنفوسیت های 

B انواع زیرگروههای لنفوسیت های ،B ،

 ویژگی های پاسخ های ایمنی اولیه و ثانویه

توضیح توس  

مدرس با استفاده از 

پاورپوینت و وایت 

برد، پرسش و 

 پاسخ، بحث کالسی

آزمون میان ترم 

و پایان ترم 

بصورت چهار 

 گزینه ای

سیگنالینگ  02

 Bلنفوسیت های 

مراحل ارسال سیگنال توس  گیرنده های 

، نقش کمپلمان در ارسال Bلنفوسیت 

 سیگنال بداخل سلول

" " " " 

پاسخ های لنفوسیت  02

بعد از  Bهای 

شناسایی آنتی ژن 

 های پروتئینی

بعد از  Bمراحل فعال شدن لنفوسیت 

 برخورد و شناسایی آنتی ژن پروتئینی

" " " " 

مراحل فعال شدن و  02

تمایز لنفوسیت های 
B 

مراحل تعویض کالس آنتی بادی، بلوغ میل 

با میل پیوندی  Bپیوندی، انتخاب سلول 

باال، پاسخ های ایمنی به آنتی ژن های غیر 

پروتئینی و مکانیسم های پایان پسخ ایمنی 

 هومورال

" " " " 
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 :( Tهای  بیولوژی و تکامل لنفوسیت)م يازدهاهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .را ترسیم کند و اجزای آن را نام ببرد Tساختار گیرنده سلول  -

 (هدف شناختی) .را مقایسه و تحلیل کند Bو  Tتفاوتهای سلول  -

 (هدف شناختی) .آنها را توضیح دهد گزینش مثبت و منفیو  Tمسیر تکامل سلولهای  -

 (هدف شناختی). توضیح دهد رادر سطح سلولهای دندریتیک چگونگی شناسایی آنتی ژن  -

 (هدف شناختی) .آنتی ژن را توضیح دهد پاسخ بهرا نامبرده و نقش آنها در و مولکولهای مهاری انواع کمک محرک ها  -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد +TCD8و  +TCD4چگونگی فعال شدن سلولهای  -

22جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 22جلسه            
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

سهههخنرانی، اسهههالید،   ساختار Tگیرنده سلول  01

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

تنههوع، گیرنههده، بلههوغ و   Tتولید و تکامل سلول  02

انتخههاب مثبههت و منفههی 

 Tسلولهای 

" " " " 

، MHC-نقههش پپتیههد   شناسایی آنتی ژن 01

 مولکولهای چسبندگی

" " " " 

کمک محرک هها و مهارکننهده    02

 ها

نقش انواع کمک محرک 

ها و مولکولههای مههاری   

 در شروع و تنظیم پاسخ

" " " " 

سیناپس ایمونولوژیهک و   +TCD4فعال شدن سلولهای  01

 انتقال پیام

" " " " 

 " " " " عرضه متقاطع +TCD8فعال شدن سلولهای  01
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 :( سلوليايمني ) مدوازدهاهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .را نام برده و توضیح دهد Tمراحل فعال شدن سلولهای  -

 (هدف شناختی) .را نام برده و نقش هر کدام را توضیح دهد Tانواع سلولهای  -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد Tنحوه تمایز و عملکرد هر کدام از زیرگروهای سلولهای  -

 (هدف شناختی) .خاطره را توضیح دهد Tنقش سلولهای  -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد Tنحوه خاتمه پاسخ و عملکرد لنفوسیتهای  -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد Tمفهوم فرسودگی لنفوسیتهای  -

 21جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه                
 (دقیقه)زمانمدت 

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تولید سایتوکاین، تکثیر، Tفعال شدن و پاسخ سلولهای  02

تمایز، خاطره و کاهش 

 T پاسخ سلولی

سخنرانی، اسالید، 

 پرسش و پاسخ

پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

 ,T TH1,TH2زیرگروه های سلولهای  02

TH17,TCD8+   
" " " " 

 ,T TH1,TH2عملکرد سلولهای  02

TH17,TCD8+   
" " " " 

 " " " " تولید و فعالیت خاطره Tسلولهای  02

بیان مارکرهای مهاری و  Tفرسودگی لنفوسیتهای  02

 نقش در بیماریها 

" " " " 
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 ( :کمپلمان)اهداف رفتاری جلسه سیزدهم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .ذکر نماید اجزای اجرایی و برخی عوامل تنظیم کننده و همچنین گیرنده های سیستم کمپلمان را -

 (هدف شناختی). مسیرهای فعال شدن سیستم کمپلمان را فهرست کند -

 (هدف شناختی). مکانیسم فعال شدن هر یک از سه مسیر فعال شدن کمپلمان را توضیح دهد -

 (هدف شناختی) .کمپلمان را بیان کندگیرنده های مهم سیستم  -

 23جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 23جلسه      
مدت 

 (دقیقه)زمان

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس

 ارزشیابي

اهمیت سیستم کمپلمهان در دفهاع از بهدن و تاریخچهه      مقدمه و تاریخچه 1

 کوتاه از کشف سیستم کمپلمان

-سههخنرانی

 اسالید

آزمههههههههههون  

 چهارگزینه ای

تعریف کالسیک سیسهتم   1

 کمپلمان( آبشار)

تعریف سیستم کمپلمهان و علهت نامگهذاری بهه عنهوان      

 و به عنوان آبشار کمپلمان "سیستم"

" " " " 

معرفههی مسههیرهای فعههال  02

 شدن سیستم کمپامان

معرفی مسیرهای فعال شدن کمپلمهان و عوامهل اصهلی    

 محرک فعال شدن این مسیرها

" " " " 

آشههنایی بهها عملکردهههای   02

 سیستم کمپلمان

شرح عملکردهای سیستم کمپلمان بعهد از فعهال شهدن    

 مسیرهای کمپلمان 

" " " " 

فعهههال شهههدن سیسهههتم   02

کمپلمهههههان از مسهههههیر 

 کالسیک

شرح وقایعی که در خالل فعال شدن سیستم کمپلمهان  

 از مسیر کالسیک روی می دهد

" " " " 

فعهههال شهههدن سیسهههتم   02

کمپلمهههههان از مسهههههیر 

 آلترناتیو

شرح وقایعی که در خالل فعال شدن سیستم کمپلمهان  

 از مسیر آلترناتیو روی می دهد

" " " " 

فعهههال شهههدن سیسهههتم   1

 کمپلمان از مسیر لکتین

شرح وقایعی که در خالل فعال شدن سیستم کمپلمهان  

 از مسیر لکتین روی می دهد

" " " " 

با مهم ترین اجزای مهارکننده و کنتهرل کننهده    آشنایی تنظیم سیستم کمپلمان 02

سیسههتم کمپلمههان و شههرح عملکههرد اجههزای تنظیمههی  

 منتخ 

" " " " 

آشههنایی بهها مهههم تههرین    01

گیرنههده هههای سیسههتم   

 کمپلمان

آشنایی با گیرنده ههای کمپلمهان، لیگانهد آنهها، برخهی      

سلولهای حاوی این گیرنده ها و توضیح کوتهاه در مهورد   

 گیرنده با لیگاند خود پیامد میان کنش

" " " " 
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 :( های مصون از سیستم ايمني بافت ايمونولوژی سطوح اپي تلیالي و) ماهداف رفتاری جلسه چهارده

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف ). دانشجو باید  ویژگی های عمومی سیستم ایمنی در سد اپیتلیال پوست و بافت های مخاطی را بداند -

 (هدف شناختی) .ایمنی مخاطی در سیستم گوارشی وتنفسی را توضیح دهددانشجو باید بتواند  -

 (هدف شناختی) .پاسخ های ایمنی در پوست بدانددانشجو باید ویژگی های  -

 (ناختیهدف ش) .بیماری های مرتب  با پاسخ های ایمنی در بافت های مخاطی و روده توضیح دهد دانشجو باید بتواند انواع -

 ا از دسترس سیستم ایمنی را بدانداندام های خاص در برابر سیستم ایمنی ونحوه مصون ماندن این اندام ه دانشجو باید بتواند -

 (هدف شناختی). و شرای  ممتاز این اندام ها را درک کند

24 شماره جلسه ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 24جلسه             
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یپوست و بافهت هها   الیتلیسد اپ 01

 یمخاط

ویژگههی هههای عمههومی   

سیسههتم ایمنههی در سههد 

 اپیتلیال

سهخنرانی، اسههالید،  

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

ایمنهههی مخهههاطی در سیسهههتم    02

 گوارشی وتنفسی

 یدر مجهار   یذات یمنیا

 یگوارش

" " " " 

در   یاکتسهههاب یمنهههیا پاسخ های ایمنی در پوست 01

 یگوارش یمجار

" " " " 

بیماری های مرتب  با پاسخ ههای   02

ایمنهی در بافههت ههای مخههاطی و   

 روده

و  یذات یمنیا یپاسخ ها

 در پوست یقیتطب

" " " " 

ویژگی های اندام ههای خهاص در    01

 برابر سیستم ایمنی ونحوه مصون

 یالتهههاب یههها یمههاریب

  اکی، سل :IBD روده

" " " " 

اندام های خاص در برابر سیسهتم   01

 ایمنی مصون

  یمنه یممتاز ا یبافت ها

و  ضهههیچشههم ، مغههز ، ب

 ینیتحمل جن

" " " " 
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 :( تولرانس) اهداف رفتاری جلسه پانزدهم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .توضیح دهدبتواند  تولرانس مرکزی در تیموس را  دانشجو -

 (هدف شناختی) .دانشجو  بتواند تولرانس مرکزی در مغز استخوان را توضیح دهد -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد Tدانشجو  بتواند تولرانس محیطی برای سلول های  -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد Tسلول های و  B تولرانس سلول های  تفاوت های  دانشجو  بتواند -

 (هدف شناختی) .سلول های تنظیمی  طبیعی و القا شده را توضیح دهد  پیدایش و فعالیت -

 

 25 شماره جلسه ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 25جلسه                

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

خصوصیات کلی  مقدمه در خصوص تولرانس 02

 تولرانس

 پرسش و پاسخ ، پاور پوینتسخنرانی

عوامل دخیل در  تولرانس مرکزی در تیموس 02

تولرانس مرکزی 

 تیموس

" " " " 

عوامل دخیل در  تولرانس مرکزی در تیموس 02

تولرانس مرکزی 

 تیموس

" " " " 

عوامل دخیل در  تولرانس محیطی 02

 تولرانس محیطی

" " " " 

و مشخصات  ایجاد  سلول های تنظیمی طبیعی 02

 نقش در تولرانس

" " " " 

ایجاد و مشخصات   القا شدهتنظیمی سلول های  02

 نقش در تولرانس

" " " " 

و مشخصات  نقش در  سلول های دندریتیک 02

 تولرانس

" " " " 

جمع بندی و خالصه مطال   02

 گفته شده

  " " 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه 

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 17 

 ( :نوروايمونواندوکرينولوژی) اهداف رفتاری جلسه شانزدهم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .را ذکر نماید بطور کلی ارتباط بین سیستم ایمنی و سیستم اعصاب مرکزی و اندوکرین  -

 (هدف شناختی. )را فهرست کند انواع هورمون های موثر بر سیستم ایمنی -

 (هدف شناختی. )ارتباط هورمون ها با سیستم ایمنی را توضیح دهد -

 (هدف شناختی. )ارتباط اعصاب سمپاتیک با سیستم ایمنی را تجزیه و تحلیل کند -

 

 26 شماره جلسه ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 26جلسه               

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفی ارتباط بین ایمونولهوژی   02

و سیسههتم اعصههاب مرکههزی و  

 اندوکرین

مقایسه پزشکی شرقی 

و مههههدرن، تعامههههل  

سیستم ایمنی با سهایر  

 سیستم ها

توضیح توس  مهدرس  

بهههههها اسههههههتفاده از 

پاورپوینت و وایت برد، 

 پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

آزمههون میههان تههرم و  

پایههان تههرم بصههورت   

 چهار گزینه ای

ارتباط هورمون هها بها سیسهتم     02

 ایمنی

هورمون های جنسهی،  

مترشحه هورمون های 

از هیپههوفیز، هورمههون  

ههههههای متابولیهههههک 

، ...(گههرلین، لپتههین و )

 هورمون های استرس

" " " " 

ارتبههاط اعصههاب سههمپاتیک بهها  02

 سیستم ایمنی

نقش نوروترانسهمیترها  

در ایمنههههی، نقههههش  

هورمهههههون ههههههای  

 اوپیوئیدی

" " " " 
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 ( :کنندهمکانیسم و عوامل مستعد : خود ايمني)اهداف رفتاری جلسه هفدهم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .دانشجو باید جهش های ژنتیکی متداول دخیل در  ایجاد بیماری های خود ایمن را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .دانشجو باید بیماری های خود ایمن ایجاد شده در اثر یک جهش را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .ایجاد بیماری های خود ایمن را نام ببرددانشجو باید عوامل محیطی دخیل در  -

 (هدف شناختی) .دانشجو باید عفونت هایی که منجر به بیماری خود ایمن می شوند را نام ببرد  -

 (هدف شناختی) .دانشجو باید داروهایی که باعث ایجاد بیماری خود ایمن می شوند را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .که در اثر دارو ها ایجاد مسی شوند را نام ببرددانشجو باید بیماری های خود ایمنی   -

 27 شماره جلسه ی مطالببندی ارائهجدول زمان                              

 27جلسه               
 (دقیقه)مدت زمان

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس

 ارزشیابي

خصوصهیات کلهی    :مقدمه 02

 بیماری های خود ایمن

بیماری های سیستمیک و وابسته 

 به عضو

اور پوینهههت ، پههه

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی،

 آزمون چهار گزینه ای

عوامهههل ایجهههاد کننهههده   12

 بیماری های خود ایمن

حذف تهولرانس، سیسهتم ایمنهی    

غیههر معمههول  عرضههه آنتههی ژن 

خههودی، التهههاب و پاسههخ هههای  

شههدید ایمنههی ذاتههی، ژنتیههک،   

 مولکول های فعال کننده

 اختالالت سیستم کمپلمان

" " " " 

نقههش عفونتههها در ایجههاد   02

 بیماری های خود ایمن

عفونتهای دخیل در ایجاد بیماری 

 های خود ایمن

" " " " 

نقههش دارو ههها در ایجههاد   02

 بیماری های خود ایمن

بیماری ههای خهود ایمهن ایجهاد     

 شده در اثر مصرف دارو

" " " " 

 " "     خالصه مطال  گفته شده 02
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 : ( بیماريهای خود ايمني سیستمیک و محدود به عضو: خود ايمني) اهداف رفتاری جلسه هجدهم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .دانشجو بیماری های محدود به عضو را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .دانشجو بیماری های خود ایمن سیستماتیک را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .دانشجو  مکانیسم های ایجاد بیماری شوگرن را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .را نام ببرد زدانشجو علل ایجاد بیماری گریو -

 (هدف شناختی) .دانشجو مکانیسم ایجاد بیماری ارتریت روماتوییدی را توضیح دهد -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد SLEدانشجو مکانیسم ایجاد بیماری  -

 (هدف شناختی) .مولتیپل اسکلرویس را توضیح دهددانشجو مکانیسم ایجاد بیماری  -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد  0دیابت تیپ دانشجو مکانیسم ایجاد بیماری  -

 

 28 شماره جلسه ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 28جلسه               
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

القا شده بر  یها یماریب مقدمه 01

 یباد یاثر آنت

 ، نتیپاور پو

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

آنتی بادی و سلول های  بیماری میستنی  گراویس 1

دخیل در بیماری 

 مکانیسم

" " " " 

عوامل دخیل در پاتوژنز  بیماری شوگرن  02

 بیماری

" " " " 

 " " " " " " SLEبیماری 01

 " " " " " " بیماری ارتریت روماتوئید 01

بیماری مولتیپل  01

 اسکلروزیس

" " " " " " 

 " " " " " "  0بیماری دیابت نوع  02

 " "   خالصه و جمع بندی 00
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 ( :ها ايمني در برابر عفونت)اهداف رفتاری جلسه نوزدهم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .ایمنی ذاتی و اکتسابی و فاکتور های ویروالنس میکروبی آشنا باشد دانشجو باید با  -

 . توضیح دهد  راه های فرار از دست سیستم ایمنی برای باکتری های خارج سلولیو یو اکتساب یذات یمنیادانشجو باید  -

 (هدف شناختی)

 .توضیح دهد از دست سیستم ایمنی برای باکتری های داخل سلولی راه های فرارو یو اکتساب یذات یمنیادانشجو باید  -

 (هدف شناختی) 

 (هدف شناختی) .توضیح دهد  راه های فرار از دست سیستم ایمنی برای ویروس هاو یو اکتساب یذات یمنیادانشجو باید  -

 (هدف شناختی) .توضیح دهدراه های فرار از دست سیستم ایمنی برای قارچ ها و یو اکتساب یذات یمنیادانشجو باید  -

 (هدف شناختی) .توضیح دهد راه های فرار از دست سیستم ایمنی برای انگل هاو یو اکتساب یذات یمنیادانشجو باید  -

29 شماره جلسه ی مطالببندی ارائهجدول زمان  

 29جلسه                     

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

مروری بر پاسخ های  02

ایمنی در برابر 

 میکروب ها

ایمنی ذاتی و اکتسابی و فاکتور 

 های ویروالنس میکروبی 

سخنرانی، اسالید، 

 پرسش و پاسخ

پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

ایمنی در برابر  02

باکتری های خارج 

 سلولی

راه های و یو اکتساب یذات یمنیا

فرار از دست سیستم ایمنی 

 برای باکتری های خارج سلولی 

" " " " 

ایمنی در برابر  02

باکتری های داخل 

 سلولی

راه های و یو اکتساب یذات یمنیا

فرار از دست سیستم ایمنی 

 برای باکتری های داخل سلولی

" " " " 

ایمنی در برابر  02

 ویروس ها

راه های و یو اکتساب یذات یمنیا

فرار از دست سیستم ایمنی 

 برای ویروس ها

" " " " 

ایمنی در برابر قارچ  02

 ها

راه های و یو اکتساب یذات یمنیا

فرار از دست سیستم ایمنی 

 برای قارچ ها 

" " " " 

ایمنی در برابر انگل  02

 ها

راه های و یو اکتساب یذات یمنیا

فرار از دست سیستم ایمنی 

 برای انگل ها

" " " " 
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 :( واکسن و واکسیناسیون) اهداف رفتاری جلسه بیستم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .انواع واکسن ها نام ببرد دانشجو باید بتواند -

 (هدف شناختی). از شیوه های مختلف ساخت واکسن ها اطالع داشته و توضیح دهددانشجو باید  -

 (هدف شناختی) .برنامه روتین واکسیناسیون در کشور اطالع کافی داشته باشد دانشجو باید از -

 (هدف شناختی) .واکسن های باکتریایی و ویروسی  را بشناسددانشجو باید  -

تفاوت های بین واکسن های زنده ، زنده ضعیف شده ، کشته شده ، زیر واحد و کنژوگه  را درک کرده ضرورت  دانشجو باید بتواند -

 (هدف شناختی) .ه از هر کدام را بدانداستفاد

واکسیناسیون موفق در ریشه کنی بیماری های آگاهی داشته و چشم انداز های آتی برای واکسن های دانشجو باید از برنامه های  -

 (هدف شناختی) .جدید را توضیح دهد

 11 شماره  ی مطالب جلسهبندی ارائهجدول زمان

 11جلسه       
 (دقیقه)مدت زمان

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس

 ارزشیابي

در مورد واکسن و  رمختص خچهیتار واکسن خچهیتار 02

 ونیناسیواکس

سخنرانی، 

 اسالید، 

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

با انواع واکسن  ییآشنا 02

  ساخت یها وهیها و ش

 ساخت یها وهیانواع واکسن ها و ش

 ونیناسیواکس یسراسر برنامه

" " " " 

 نیروت برنامه 02

 در کشور ونیناسیواکس

 WHO ونیناسیواکس نیبرنامه روت

  کشور ایران

" " " " 

شده ،  فیزنده ضع ییایباکتر یواکسن ها  واکسن انواع 02

زنده  یروسیو یواکسن ها-کشته شده 

 هشد فیضع

آنفلوآنزا  لوسیکونژوگه هموف یها واکسن

 یواحد آنت ریز یها واکسن -، پنوموکک

 واکسن   DNAیژن

" " " " 

چشم انداز های آتی  02

برای واکسن های 

 جدید

 " " " " ی جدیدچشم انداز آتی واکسن ها
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 (: ازدياد حساسیت)اهداف رفتاری جلسه بیست و يکم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف ) .دماری های حساسیت شدید را بیان کنماهیت بی -

 (هدف شناختی) .دری های حساسیت شدید را بیان نمایعلل اصلی بروز بیما -

 (هدف شناختی) .دماریهای حساسیت شدید را توضیح دهاساس دسته بندی بی -

 .نداین نوع حساسیت ذکر کاز ( بیماری هایی)را توضیح داده و مثال هایی  0مکانیسم ایجاد حساسیت شدید تایپ  -

 (هدف شناختی) 

 .نداز این نوع حساسیت ذکر ک( ی هاییبیمار)را شرح داده و مثال هایی  0مکانیسم ایجاد حساسیت شدید تایپ  -

 (هدف شناختی)

 .داز این نوع حساسیت ذکر کن( هایی بیماری)را بیان نموده و مثال هایی  0مکانیسم ایجاد حساسیت شدید تایپ  -

 (هدف شناختی) 

 (هدف شناختی) .ل کننده بیماری های حساسیت شدید را  بیان نمایدبعضی از راهکارهای درمانی و کنتر -
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 12جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه      
 (دقیقه)مدت زمان

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس

 ارزشیابي

مقدمه و مروری بر ماهیت  1

بیمههاری هههای حساسههیت 

 شدید 

اشاره به اهمیت مطالعهه بیمهاری ههای آلرژیهک و      

 شیوع  

-سههههههخنرانی

 اسالید

آزمههههههههههون 

 چهارگزینه ای

علههههل بیمههههاری هههههای  02

 حساسیت شدید 

بیان علل ایجاد بیماری های حساسیت شدید تایپ 

  0و  0، 0

" " " " 

دسته بندی کلی بیمهاری   01

هههای حساسههیت شههدید   

 0و  0، 0تایپ 

و ارائهه یکهی از رایه     بیان معیارهای دسهته بنهدی   

ترین دسته بنهدی ههای بیمهاری ههای حساسهیت      

 0و  0، 0شدید تایپ 

" " " " 

معرفههی مکانیسههم ایجههاد   02

و  0حساسیت شدید تایپ 

بیان نمونهه ههایی از ایهن    

 نوع حساسیت

با واسهطه آنتهی   ) 0مکانیسم ایجاد حساسیت تایپ 

بادی علیه آنتی زن های سطح سهلول و مهاتریکس   

معرفی مثال هایی از بیمهاری ههای    -(یخارج سلول

 0حساسیت شدید تایپ 

" " " " 

معرفههی مکانیسههم ایجههاد   02

و  0حساسیت شدید تایپ 

بیان نمونهه ههایی از ایهن    

 نوع حساسیت

بهها واسههطه ) 0مکانیسههم ایجههاد حساسههیت تایههپ  

معرفی مثهال  ( آنتی بادی -کمپلکس های آنتی ژن

 -0هایی از بیماری ههای حساسهیت شهدید تایهپ     

 معرفی واکنش آرتوس

" " " " 

معرفههی مکانیسههم ایجههاد   02

 0حساسیت شهدید تایهپ   

و بیههان نمونههه ( تههاخیری)

 هایی از این نوع حساسیت

با واسطه سهلول  ) 0مکانیسم ایجاد حساسیت تایپ 

معرفهی مثهال    -(و سلولهای تهک هسهته ای  Tهای 

 0هایی از بیماری های حساسیت شدید تایپ 

" " " " 

راهکارهای درمانی معرفی  02

و کنتههرل بیمههاری هههای  

، 0حساسیت شدید تایهپ  

 0و  0

بیان روش ههای دارو درمهانی، درمهان ههای نهوین      

استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال ضهد سهلول   )

های سیستم ایمنی و گیرنده های درگیهر در میهان   

 (کنش های سلولی

" " " " 
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 : (آلرژی) اهداف رفتاری جلسه بیست و دوم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .ماهیت بیماری آلرژی را بیان کند -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد IgEمکانیسم تولید آنتی بادی  -

 (هدف شناختی) .ماهیت و خصوصیات آلرژن ها را بیان نمایید -

 (هدف شناختی) .نوفیل را شرح دهد، ماست سل، بازوفیل و ائوزیTH2نقش و مکانیسم فعال شدن سلول های  -

 (هدف شناختی) .واکنش زودرس و دیررس در بیماری آلرژی را بیان نماید -

 (هدف شناختی) .بیان نماید( آسم، رینیت، آلرژی غذایی، اگزما، کهیر و شوک آنافیالکسی)ماهیت مختصری از بیماری های شایع آلرژیک  -

 (شناختیهدف ) .روش های تشخیص آلرژی را بیان کند -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد( ایمونوتراپی و دارودرمانی)راهکارهای پیشگیری و درمان بیماری های آلرژیک  -

 11جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه        
 (دقیقه)مدت زمان

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس

 ارزشیابي

مقدمه و تعریف بیماری  1

 آلرژی

-سخنرانی اشاره به اهمیت مطالعه بیماری های آلرژیک و  شیوع  

 اسالید

آزمون 

 چهارگزینه ای

مکانیسم تولید آنتی بادی  02

IgE در مواجهه با آلرژن 

شرح روند مواجهه اول و بعدی با آلرژن و تولید آنتی 

 IgEبادی 

" " " " 

ماهیت و خصوصیات  01

مشترک مواد آلرژی زا 

 ( آلرژن ها)

 " " " " معرفی خصوصیات و انواع اآلرژن های شایع

معرفی و مکانیسم فعال  02

شدن سلول های درگیر در 

 بیماری آلرژی

معرفی، خصوصیات و مکانیسم فعال شدن سلولهای 

TH2ماست سل، بازوفیل و ائوزینوفیل ، 

" " " " 

واکنش زودرس و دیررس  02

 بیماری آلرژی

و دیررس در روند ماهیت و خصوصیات واکنش زودرس 

 بروز عالئم آلرژیک

" " " " 

معرفی مختصر بیماری  02

 های شایع آلرژیک

معرفی بیماری های آسم برونشیال، رینیت آلرژیک، 

 اگزما، کهیر، آلرژی غذایی و واکنش شوک آنافیالکسی

" " " " 

معرفی آزمون پوستی پریک، آزمایش های خونی  روش های تشخیص آلرژی 02

 (االیزا، ایمونوبالت و رادیوایمونواسی)آلرژی تشخیص 

" " " " 

آشنایی با راهکارهای  02

 پیشگیری و درمانی آلرژی

بیان اهمیت پیشگیری از تماس با عامل حساسیت زا، 

معرفی راهکار درمانی ایمونوتراپی، اشاره به دارودرمانی 

 آلرژی

" " " " 
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 :(ايمونوهماتولوژی) بیست و سوماهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .انواع گروه های خونی با اهمیت بالینی را نام برده و ساختار و اهمیت آنها را توضیح دهد -

 (هدف شناختی) .را نام ببرد ABOفنوتیپ ، آنتی ژن ها و آنتی بادیهای گروه خونی ژنوتیپ، انواع  -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد ABOساختار و پیدایش آنتی ژن و آنتی بادیهای گروه خونی  -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد ABOقوانین انتقال خون از نظر  -

 (هدف شناختی) .را نام برده و توضیح دهد ABOانواع تستهای تشخیص گروه خونی  -

 (هدف شناختی) .فنوتیپ بمبئی را توضیح دهد -

 (هدف شناختی) .تور و غیر سکرتور را توضیح دهدمفهوم سکر -

 (هدف شناختی) .را توضیح دهد Rhسیستم  و نامگذاری بتواند ساختار و انواع آنتی ژنها -

 (هدف شناختی) .ضعیف را توضیح دهد Dبتواند فنوتیپ های  -

 (هدف شناختی) .را توضیح داده و راه پیشگیری و درمان را تجزیه و تحلیل کند Rhبتواند ناسازگاری مادر و فرزند از نظر  -

 13جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه                
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 سخنرانی، اسالید، نامگذاری، ساختار، اهمیت گروه های خونی  02

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

ژنوتیپ، فنوتیپ، آنتی ژنها،  ABOگروه  02

 آنتی بادیها، انتقال خون، 

" " " " 

آنتی ژنها، فنوتیپ ها،  Rhگروه  02

 ناسازگاری مادر و فرزند

" " " " 
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 :(  ايمونولوژی تومور) بیست و چهارماهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .نظریه مراقبت ایمیون را توضیح دهد دانشجو باید بتواند -

 (هدف شناختی) .ویژگی های پاسخ ایمنی علیه تومور را ذکر کنددانشجو باید بتواند  -

 (شناختیهدف ) .اهمیت آنتی ژنهای توموری را توضیح داده و تجزیه و تحلیل کنددانشجو باید بتواند  -

 (هدف شناختی) .آنتی ژنهای توموری را نام برده و اهمیت هر کدام را توضیح دهددانشجو باید بتواند انواع  -

 (هدف شناختی) .انواع پاسخ های ایمنی علیه تومور را نام ببرد و توضیح دهددانشجو باید بتواند  -

 (هدف شناختی) .ا توضیح دهدویرایش ایمنی و راه های فرار از پاسخ ایمنی ردانشجو باید مفهوم  -

 (هدف شناختی) .انواع روشهای ایمونوتراپی سرطان را نام برده و مزیات و معای  را تحلیل کنددانشجو باید بتواند  -

 14جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه               
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

ویژگی های پاسخ ایمنی علیهه   02

 تومور

سهههخنرانی، اسهههالید،  مراقبت ایمیون

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

 اهمیت در بالین، انواع آنتی ژنهای توموری 02

 آنتی ژن های توموری

" " " " 

انواع پاسهخ ههای ایمنهی علیهه      02

 تومور

 ایمنی ذاتی

مقابهل   ایمنی آداپتیهو 

 تومور

 "" " " 

ویرایش ایمیون و انواع  راه های فرار از پاسخ ایمنی 02

مکانیسم ههای فهرار از   

 پاسخ

" " " " 

انهههههواع روشههههههای   ایمونوتراپی سرطان 02

 ایمونوتراپی سرطان

" " " " 
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 :  (ايمونولوژی پیوند) اهداف رفتاری جلسه بیست و پنجم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی). را بداند تاريخچه پیونددانشجو بايد   -

 (هدف شناختی) .آنتی ژن های پیوندی را بشناسددانشجو باید بتواند  -

 (هدف شناختی) .پاسخ های ایمنی در برابر پیوند بداند لقاءادانشجو باید ویژگی های  -

 (هدف شناختی) .توضیح دهد انواع رد پیوند  را بداند و مکانیسم های رد پیونددانشجو باید بتواند  -

 (هدف شناختی) .وه درمان رد پیوند را توضیح دهدروش های پیشگیری و نح دانشجو باید بتواند -

 

 15ی مطالب جلسه شماره بندی ارائهجدول زمان

 15جلسه            

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

سخنرانی، اسالید،  اصول کلی ایمونولوژی پیوند مقدمه و تاریخچه پیوند 02

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

 " " " " ماهیت آلو انتی ژن ها    آنتی ژن های پیوندی 02

پاسخ های ایمنهی در برابهر    ءالقا 02

 پیوند

شناسایی آلو آنتی ژن ها توسه   

 B, T  سلول های

" " " " 

حههاد و  –رد پیونههد فههو  حههاد   انواع رد پیوند 02

 مزمن

" " " " 

مکانیسههم هههای ایمونولوژیههک و  مکانیسم های رد پیوند 02

آسی  های بهافتی و عروقهی در   

 ع مختلف رد پیونداانو

" " " " 

روش هههههههههای کههههههههاهش  پیشگیری و درمان رد پیوند 02

  -ایمونوژنیسههههیتی آلوگرفههههت 

سههرکوب ایمنههی و دارو ههههای   

 گرفتپیشگیری و درمان رد آلو 

" " " " 
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 ( :نقص ايمني اولیه)اهداف رفتاری جلسه بیست و ششم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .را ذکر نماید عالئم بیماریهای نقص ایمنی اولیه -

 (هدف شناختی. )را توضیح کند نقایص ایمنی ذاتی  -

 (شناختیهدف . )نقایص ایمنی هومورال را توضیح دهد -

 (هدف شناختی. ).کند حیرا توض سلولی یمنیا صینقا -

 

 16جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه               
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

مههههرور کلههههی  بههههر  هیاول یمنیا صینقا 02

 بیماریهای نقص ایمنی

 انیه م یامتحان تئهور   سخنرانی، پاورپوینت

 ترم  انیترم و پا

 " " " " نقایص ایمنی ذاتی " " 02

 " " " " نقایص ایمنی سلولی " " 02

 " " " " نقایص ایمنی هومورال " " 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه 

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ( :HIVنقص ايمني ثانويه و ايمونولوژی عفونت )اهداف رفتاری جلسه بیست و هفتم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .را ذکر نماید  HIVویژگی های مولکولی و بیولوژیک  -

 (هدف شناختی. )را توضیح کند و ایدز HIVپاتوژنز عفونت  -

 (هدف شناختی. )را توضیح دهد HIVو پاسخهای ایمنی به  HIVخصوصیات بالینی بیماری  -

 (هدف شناختی. )توضیح دهد درمان و پیشگیری از ایدز و تولید واکسن را -

 

 17شماره  جلسه  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 17جلسه               
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  یمولکهههول یهههها یژگهههیو هیثانو یمنیا صینقا 02

   HIV کیولوژیب

 انیه م یامتحان تئهور   سخنرانی، پاورپوینت

 ترم  انیترم و پا

 " " " " دزیو ا HIVپاتوژنز عفونت  " " 02

 یمههاریب ینیبههال اتیخصوصهه " " 02

HIV بهه   یمنه یا یو پاسخها
HIV 

" " " " 

و  دزیه از ا یریشهگ یدرمان و پ " " 02

 واکسن دیتول

" " " " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه 

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ( :ها بادیها و منوکلونال آنتي  نقش درماني سايتوکاين) بیست و هشتماهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .دانشجو با مفهوم داروهای بیولوژیکی اشنا شود و مراحل ورود داروهای نوترکی  به بازار را توضیح دهد -

 (هدف شناختی) .دانشجو سایتوکاین های های نو ترکی  مصرفی در بیماری های خود ایمن را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .دانشجو فرم نوترکی  مولکول های کمک تحریکی را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .ستفاده در بیماری های خونی نام ببردادانشجو سایتوکاین ها ی نوترکی  قابل  -

 (یهدف شناخت) .دانشجو سایتوکاین های نو ترکی  مصرفی  پس از پیون مغز استخوان و یا شیمی درمانی را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .دانشجو سایتوکاین های نو ترکی  قابل استفاده  در افراد مبتال به نقص ایمنی را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .دانشجو آنتی بادی مورد استفاده در سرطان را نام ببرد -

 (هدف شناختی) .ساخت انتی بادی های مونوکلونال را توضیح دهد دانشجو مراحل کلی  -

 

 18جلسه شماره  ی مطالببندی ارائهزمانجدول 

 18جلسه            
 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

انتی بادی ها پروتیین های و  مقدمه دارو های نوترکی  02

 سایتوکاین های نوترکی 

، نتیپاور پو

 پرسش و پاسخ

پرسش شفاهی، آزمون 

 چهار گزینه ای

ین های مراحل ورود پروتئ 02

نو ترکی  جهت درمان در 

 جوامع اول

Clinical Trials " " " " 

02 

 

ی بادی های مورد تآن

   استفاده در درمان سرطان

CD20, Her2 Neu,CD125, 

CD51,EPCAM,VEGFR2, 

CEA,TAG72,CEA, 

CD22,VEGF,…… 

" " " " 

انتی بادی های بر علیه    02

سایتوکاین ها در درمان 

 ی مختلفابیماری ه

 " " " " ها  IPF، عفونت، الرژی یخود ایمن

سایتوکاین های نوترکی   02

 در درمان بیماری ها

IL-11,IL-2, GCSF, 

GMCSF,IL15, IFN-

α,EPO,   

" " " " 

 " " " "  جمع بندی 02

 


