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 پزشکی عمومی : تحصیلی رشتهو مقطع         ايمونولوژی :گروه آموزشی     پزشکی :دانشکده

 - :یش نیازپ    نظری :دنوع واح           4 :تعداد واحد        ايمونولوژی :نام درس
   دانشکده پزشکی :مکان برگزاری    8-11و  11-11 :ساعت     چهارشنبه -دوشنبه: روز: زمان برگزاری كالس

    الهه صفری :مسئول درس                    :تعداد دانشجویان

صفری  ، دلبندی علی اكبر،خوش میرصفا مجیدسمانه،  خرمی جزایری میرهادی، (:به ترتیب حروف الفبا)مدرسین 

 علی، فلک رضا، مجتبوی نازنینالهه، عصاره زادگان محمد 

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

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

، شناسایی انواع سلول های موثر ایمنی اعم از سلول های ایمنی ذاتی و ایمنی اختصاصی، (ایمنی ذاتی و ایمنی اكتسابی)ی ایمن

و چگونگی پاسخ آنها به آنتی ژن، آشنایی با پدیده تحمل یا تولرانس و نقش آن در بیماریهای  T و Bآشنایی با لنفوسیت های 

خود ایمن، آشنایی با چگونگی پاسخ ایمنی به پاتوژنها، عملکرد دستگاه ایمنی در پیوند، چگونگی پاسخ ایمنی در سرطان، 

از مولکولها، آنتی بادیها و سلولهای ایمنی در تشخیص چگونگی پاسخ ایمنی در واكنش های ازدیاد حساسیت و آلرژی، استفاده 

 . و درمان انواع بیماریها می باشد

درس ایمنی شناسی پزشکی در بخش بالینی به منظور آشنایی دانشجویان پزشکی با اهمیت و كاربرد علم ایمنی شناسی، نقش 

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

ایمونوپاتوژنز رد پیوند اندام ها، ایمونوپاتوژنز سرطان و كاربرد عوامل ایمونولوژیک در درمان آن، ایمونوپاتوژنز بیماری های 

 .مان انواع بیماریها می باشدازدیاد حساسیت و آلرژی، استفاده از مولکولها، آنتی بادیها و سلولهای ایمنی در تشخیص و در

 

 : حیطه شناختی: هدف کلی

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

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

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

بنابراین آشنایی با مبانی علم ایمنی شناسی . مکانیسم های ایمنی را در شناسایی و تشخیص انواع بیماری ها را درک كند

ان انواع بیماری ها و آشنایی با مولکولها و سلولهای ایمنی كاربردی، آشنایی با اهمیت و كاربردهای علم ایمنی شناسی در درم

 .كه درحال حاضر به عنوان تشخیص و درمان بیماریهای مختلف استفاده می شوند از اهداف كلی درس میباشد

 :بینابینیاهداف 
 :باشد می زیر موارد با دانشجو آشنایی درس، این اهداف -

  ایمونولوژی علم كلیات و تاریخچه -

  ایمنی سیستم های سلول -

  ایمنی سیستم های بافت -

 ذاتی ایمنی -

 نسجی سازگاری كمپلکس -

 ژن آنتی ارائه و پردازش چگونگی -

 و ایمنی همورال Bهای  لنفوسیت -

  ها بادی آنتی عمل و ساختمان -

 و ایمنی سلولی T های  لنفوسیت -
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 ها عفونت برابر در ایمنی -

 واكسیناسیون -

  حساسیت ازدیاد های واكنش انواع -

  پیوند برابر در ایمنی های پاسخ -

  تومور برابر در ایمنی -

  ایمنی نقص های بیماری -

 

 

 

 :های تدريسشیوه

 █پرسش و پاسخ                          █سخنرانی برنامه ریزی شده           █ سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله          بحث گروهی 

 و موثر در كالس، شركت در آزمون میان ترم و پایان ترم حضور به موقع :وظايف و تکالیف دانشجو

 :  وسايل کمک آموزشی

 █ پروژكتور اسالید   خته و گچ ت  █  وایت برد

 █در صورت ضرورت فیلم و یا انیمیشن(: ببرید لطفاً نام)سایر موارد  

 (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 57 زمون پایان ترمآ █   نمرهدرصد  ------آزمون میان ترم  █

 نمره درصد 57شركت فعال در كالس        نمره  درصد -----انجام تکالیف     

 ----------( ببرید ناماً لطف)سایر موارد 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح     جور كردنی         █ایچندگزینه         پاسخ كوتاه          تشریحی

 ----------- (لطفا نام ببرید) مواردسایر 

 :(لطفا نام ببريد): منابع پیشنهادی برای مطالعه

  :منابع انگلیسی -

1. Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System, 5
th

 e 

2016 by Abul K. Abbas and Andrew H. H. Lichtman 

  

2. Cellular and Molecular Immunology, 9
th

 e (Cellular and Molecular 

Immunology, Abbas) 2018 by Abul K. Abbas and Andrew H. H. Lichtman 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Basic-Immunology-Functions-Disorders-Immune/dp/032339082X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1439026255&sr=1-4&keywords=Basic+Immunology
http://www.amazon.com/Basic-Immunology-Functions-Disorders-Immune/dp/032339082X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1439026255&sr=1-4&keywords=Basic+Immunology
http://www.amazon.com/Basic-Immunology-Functions-Disorders-Immune/dp/032339082X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1439026255&sr=1-4&keywords=Basic+Immunology
http://www.amazon.com/Cellular-Molecular-Immunology-8e-Abbas/dp/0323222757/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1439026255&sr=1-7&keywords=Basic+Immunology
http://www.amazon.com/Cellular-Molecular-Immunology-8e-Abbas/dp/0323222757/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1439026255&sr=1-7&keywords=Basic+Immunology
http://www.amazon.com/Cellular-Molecular-Immunology-8e-Abbas/dp/0323222757/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1439026255&sr=1-7&keywords=Basic+Immunology
http://www.amazon.com/Cellular-Molecular-Immunology-8e-Abbas/dp/0323222757/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1439026255&sr=1-7&keywords=Basic+Immunology
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ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه  

 

 استاد عنوان تاريخ

 ايمونولوژی پايه و ايمونوفیزيولوژی: بخش اول

32/4/98  فلکدکتر  آداپتیوتعريف ايمنی ذاتی و : کلیات سیستم ايمنی -1 

32/4/98  دلبندیدکتر  اعضاء سیستم ايمنی و ها سلول -3 

34/4/98  دکتر خرمی ايمونوژن و آنتی ژن -2 

34/4/98  دکتر خرمی ساختار و عملکرد: آنتی بادی -4 

32/4/98  فلکدکتر  ها و پذيرنده ها سلول: 1ايمنی ذاتی  -2 

32/4/98  فلک دکتر و مهاجرت های چسبان مولکول ،فاگوسیتوز ، التهاب: 3ايمنی ذاتی  -6 

23/4/98  میرصفاخوش دکتر  مجموعه اصلی سازگاری نسجی -7 

23/4/98  میرصفاخوش دکتر  پردازش و عرضه آنتی ژن -8 

21/4/98  دلبندیدکتر  Bهای  بیولوژی و تکامل لنفوسیت -9 

21/4/98   دلبندیدکتر  ايمنی هومورال -13 

1/2/98  صفریدکتر   Tهای  بیولوژی و تکامل لنفوسیت -11 

1/2/98  صفریدکتر  سلولیايمنی  -13 

6/2/98  دکتر عصاره زادگان کمپلمان -12 

6/2/98  دکتر جزايری های مصون از سیستم ايمنی بافت ايمونولوژی سطوح اپی تلیالی و -14 

7/2/98  دکتر مجتبوی  تولرانس -12 

7/2/98  دلبندیدکتر  نوروايمونواندوکرينولوژی -16 

 ايمونولوژی بالینی و ايمونوپاتولوژی: بخش دوم

8/2/98  دکتر مجتبوی مکانیسم و عوامل مستعد کننده: خود ايمنی -17 

8/2/98  

 
 دکتر مجتبوی بیماريهای خود ايمنی سیستمیک و محدود به عضو: خود ايمنی -18
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12/2/98  جزايریدکتر  ها ايمنی در برابر عفونت -19 

 دکترجزايری واکسن و واکسیناسیون -33 12/2/98

14/2/98  زادگانعصاره دکتر  ازدياد حساسیت  -31 

14/2/98  دکتر عصاره زادگان آلرژی  -33 

12/2/98  صفریدکتر  ايمونوهماتولوژی   -32 

 صفریدکتر  تومور ايمونولوژی  -34 12/2/98

 جزايریدکتر  پیوندايمونولوژی  -32 33/2/98

33/2/98  دکتر خرمی نقص ايمنی اولیه -36 

33/2/98  دکتر خرمی HIVنقص ايمنی ثانويه و ايمونولوژی عفونت  -37 

33/2/98  دکتر مجتبوی ها ها و منوکلونال آنتی بادی نقش درمانی سايتوکاين  -38 

4/6/98   پايان ترم امتحان 

 


