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 جلسه اول 

 دکتر فرخی نام مدرس: 

 سلول ها و بافت های سیتم ایمنی :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 جایگاه سلولها را در سیستم ایمني به اختصار شرح دهد. -1

 ایمني را از نظر عملکرد نام ببرد.انواع سلولهای سیستم  -2

 دو تا از سلولهای اختصاصي را در سیستم ایمني نام ببرد. -3

 كلونال سلکشن را در سیستم ایمني توضیح دهد. -4

 را در مغز استخوان و خارج از آن بداند. Bكلیات مراحل تکاملي و بلوغ سلولهای  -5

 تیموس  و خارج از آن بداند.را در  Tكلیات مراحل تکاملي و بلوغ سلولهای  -6

 بافت های لنفوییدی اولیه و زایا را نام ببرد و كار آنها را بداند. -7

 .كنند تفسیر را لنفوئیدی و میلیوئیدی رده سلولهای تکوین كلي نقشه -8

 و دندریتیک سل ها را در طحال و عقده های لنفي بداند. Bو  Tجایابي سلولهای  -9

 آنتي ژنهایي كه از راه خون و پوست وارد مي شوند را بداند.محل پاسخ نسبت به  -10

 فولیکول اولیه و ثانویه را بشناسد. -11

 مركز زایا رادر عقده های لنفي بشناسد. -12

 را در طحال بداند. PALSتركیب سلولي  -13

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 سخنراني و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد روش آموزشي:

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 



جلسه دوم 

 دکتر موسوینام مدرس: 

 Bعنوان مبحث: تکامل و بلوغ لنفوسیت

 اهداف اختصاصی

 دانشچو بایستي در پایان این جلسه بتواند:

 در مغز استخوان نام ببرد.مراحل مولکولي  تکامل لنفوسیت را   -1

 نقطه های وارسي در مسیر بلوغ را نام ببرد -2

 مسیر پیام رساني در لنفوسیت نابالغ را ذكر نماید. -3

 در سطح سلول را بیان نماید. CDروند تکاملي شناسه   -4

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     □  شناختيحیطه :   

 آموزشي: سخنراني و پرسش و پاسخ روش 

 وسیله كمک آموزشي: وایت برد، ویدئوپروژكتور و لپ تاپ

 

 سومجلسه 

 دکتر موسوینام مدرس: 

 Bعنوان مبحث: زیر گروه لنفوسیت

 اهداف اختصاصی

 دانشچو بایستي در پایان این جلسه بتواند:

 را نام ببرد. Bچهار زیر گروه عمده  لنفوسیت    -1

 و مشخصات فنوتیپي  هر چهار زیر رده را ذكر نمایید.عملکرد  -2

 تنظیمي در بیماری ها را نام ببرد. Bنقش لنفوسیت    -3

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     □  شناختيحیطه :   

 روش آموزشي: سخنراني و پرسش و پاسخ 

 ور و لپ تاپوسیله كمک آموزشي: وایت برد، ویدئوپروژكت

 جلسه چهارم 

 دکتر موسوی  نام مدرس: 

 Tعنوان مبحث: نقش تیموس در بلوغ سلولهای 



 اهداف اختصاصی

 دانشچو بایستي در پایان این جلسه بتواند:

 ساختار تیموس و سلول های مربوط به آن را نام ببرد. -1

 موس را نام ببرد.در تی Tسایتوكاین و كموكاین های مهم در روند تکامل لنفوسیت    -2

 برخي از اختاللت تیموس موثر در بلوغ لنفوسیت را نام ببرد.  -3

 لنفوسیت  در تیموس را نام ببرد. تاثیر عوامل ژنتیک در روند تکامل -4

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     □  شناختيحیطه :   

 خ روش آموزشي: سخنراني و پرسش و پاس

 وسیله كمک آموزشي: وایت برد، ویدئوپروژكتور و لپ تاپ

 

 پنجم جلسه 

 موسوی دکتر نام مدرس: 

 Tعنوان مبحث: زیر گروه لنفوسیت 

 اهداف اختصاصی

 دانشچو بایستي در پایان این جلسه بتواند:

 را نام ببرد ها و عملکرد هر كدام  زیر گروه اصلي لنفوسیت 6 -1

 كتورهای نسخه برداری مهم در تکامل هر یک را بیان نماید. شناسه فنوتیپي و  فا -2

 توزیع جمعیتي هر كدام در بیماری ها و سالمت را نام ببرد.   -3

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     □  شناختيحیطه :   

 روش آموزشي: سخنراني و پرسش و پاسخ 

 د، ویدئوپروژكتور و لپ تاپوسیله كمک آموزشي: وایت بر

 

 

 جلسه ششم 

 دکتر قادرینام مدرس: 

 عنوان مبحث: کمپلکس اصلی سازگاری بافتی و نقش آنها در پاسخ های ایمنی اختصاصی

 اهداف اختصاصی

 دانشچو بایستي در پایان این جلسه بتواند:



 و ساختار آن را نام ببرد. MHCدو كالس اصلي مولکول    -1

 كالس سه  و ساختار آن را نام ببرد. MHCمولکول   -2

 شیوه نام گذاری آن ها را نام ببرد.-3

 را نام ببرد. Tبه لنفوسیت های  MHCپردازش و عرضه آنتي ژن توسط مولکول   -4

 را نام ببرد. MHCسایتوكاین های تنظیمي در ارتباط با بیان مولکول های   -5

 □رواني حركتي                       □   عاطفي                  □  شناختيحیطه :   

 روش آموزشي: سخنراني و پرسش و پاسخ 

 وسیله كمک آموزشي: وایت برد، ویدئوپروژكتور و لپ تاپ

جلسه هفتم 

 قادریدکتر نام مدرس: 

 و بیماریها HLAعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی

 دانشچو بایستي در پایان این جلسه بتواند:

 با بیماری های خودایمن و لوسمي را بداند MHC-I ارتباط مولکول  -1

 با بیماری های خودایمن و لوسمي را بداند. MHC-IIارتباط مولکول  -2

 روش های تششخیص مولکول های سازگاری مرتبط با بیماری ها را نام ببرد.  -3

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     □  شناختيحیطه :   

 روش آموزشي: سخنراني و پرسش و پاسخ 

 وسیله كمک آموزشي: وایت برد، ویدئوپروژكتور و لپ تاپ

جلسه هشتم 

 قادریدکتر نام مدرس: 

 سیتو کاین ها و کموکاین ها و عملکرد  آنهاعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي

 انددانشچو بایستي در پایان این جلسه بتو

 سایتوكاین ایمني ذاتي، هومورال و سلولي را نام ببرد.   -1

 سایتوكاین های خون ساز و گیرنده های مربوط به هركدام را بداند. -2

 ساختار گیرنده های سایتوكایني را نام ببرد.  -3

 .نام ببرد به تفکیک  كموكاین های مهم در تکامل و فراخواني هر كدام از سلول های خوني را  -4



 نان را نام ببرد. یتوكاین، یا گیرنده های آبیماری های مرتبط با نقص در سا -5

 بیماری های مرتبط با نقص در كموكاین یا گیرنده های آنان را نام ببرد. -6

 استراتژی درماني با سایتوكاین و كموكاین ها  در سرطان، لوسمي و بیماری های خود ایمن نام ببرد.  -7

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     □  شناختيحیطه :   

 روش آموزشي: سخنراني و پرسش و پاسخ 

 وسیله كمک آموزشي: وایت برد، ویدئوپروژكتور و لپ تاپ

 و دهمجلسه نهم 

 موسویدکتر نام مدرس: 

 یمنیاجزای مختلف آن در دفاع بدن و پاسخ های اعنوان مبحث: سیستم کمپلمان و 

 اهداف اختصاصی 

 :دانشچو بایستي در پایان این جلسه بتواند

 سه مسیر اصلي فعال شدن مکپلمان و مولکول های در گیر در آن را نام ببرد.  -1

 عملکرد  سیستم كمپلمان در بیماری  های خوني را نام ببرد . -2

 ببرد. اختالل های زنتیکي  اجزای سیستم كمپلمان در ایجاد بیماری را نام -3

 اختالل های اكتسابي سیستم كمپلمان در ایجاد بیماری را نام ببرد. -4

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     □  شناختيحیطه :   

 روش آموزشي: سخنراني و پرسش و پاسخ 

 وسیله كمک آموزشي: وایت برد، ویدئوپروژكتور و لپ تاپ

 یازدهم  جلسه 

 موسویدکتر م مدرس: نا

 عنوان مبحث:  پروتئین تنظیمی سیستم کمپلمان

 اهداف اختصاصي

 :دانشچو بایستي در پایان این جلسه بتواند

 نقش پروتئین تنظیمي در سیستم كمپلمان را ذكر نماید.  -1

 پروتئین های تنظیمي محلول را نام ببرد. -2

 ي محلول در پالسما را نام ببرد.بیماری ها و نقص  های مرتبط با پروتئین تنظیم -3

 پروتئین های تنظیمي متصل به غشا را نام ببرد. -4

 بیماری ها و نقص  های مرتبط با پروتئین تنظیمي متصل به غشا را  نام ببرد. -5



 تاثیر دارو های مختلف بر عملکرد پروتئین های تنظیمي را ذكر نماید.  -6

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     □  شناختيحیطه :   

 روش آموزشي: سخنراني و پرسش و پاسخ 

 وسیله كمک آموزشي: وایت برد، ویدئوپروژكتور و لپ تاپ

 دوازدهم *جلسه 
 قادری نام مدرس: دکتر

 استراتژی های نوین تولید واکسن ها  با تکیه برایمونوتراپی آلرژی هاعنوان مبحث: 

  ی:اهداف اختصاص

 مکانیسم های مولکولی ایجاد کننده انواع ازدیاد حساسیت ها را به اختصار شرح دهد. -1
 مکانیسم هومورال اثربخشی ایمونوتراپی بیماری آلرژیک را به اختصار توضیح دهند. -2

 مکانیسم سلوالر اثربخشی ایمونوتراپی بیماری آلرژیک را به اختصار توضیح دهند. -3

 بیماریهای ایمونولوژی با ژنتیک افراد را به اختصار توضیح دهد. ارتباط اثربخشی ایمونوتراپی -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی  
 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 اپوپرژکتور و لپ تیوید وسیله کمک آموزشی:

 

  سیزدهم *جلسه
 نام مدرس: دكتر فرخي

  یا بیماری های آلرژیک( Iمکانیسم های افزایش حساسیت زودرس )تیپعنوان مبحث: 

 بطور مختصر چهار نوع ازدیاد حساسیت را توضیح دهد.    -1

 را به اختصار توضیح دهد. Iمکانیسم ازدیاد حساسیت تیپ  -2

 به اختصار خصوصیت آلرژن را بداند. -3

 را توضیح دهد. Th1دن سلول های چگونگي فعال ش -4

 را نام ببرد. FCεRIاجزا تشکیل دهنده گیرنده  -5

 حداقل سه خصوصیت اختصاصي ماست سل، بازوفیل ها و ائوزنیوفیل ها را بیان نماید. -6

 دو زیرگروه ماست سل ها را نام ببرد. -7

 نوع از واسطه های التهاب آلرژیک را نام ببرد. 5حداقل  -8

 بیولوژیک واسطه های التهاب آلرژیک بر اعضاء مختلف بدن را به اختصار بیان نماید.اثرات  -9

 واكنش های آلرژیک فاز حاد و تاخیری را به اختصار شرح دهد. -10

 حداقل سه ژن مرتبط با بیماریهای آلرژیک را نام ببرد. -11

 شوک آنافیالكسي را به اختصار شرح دهد. -12

 ایجاد كننده آن را به اختصار شرح دهد.بیماری آسم و عوامل  -13

 سه بیماری آلرژیک مرتبط با پوست و دستگاه گوارش را نام ببرد. -14

 در یک سطر ایمونوتراپي بیماریهای آلرژیک را توضیح دهد. -15

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 ني و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد، سخنرا روش آموزشي:

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 
 
 



 پانزدهمو جلسه چهاردهم *جلسه 
 نام مدرس: دکتر فرخی

 )بیماری های خود ایمن(  4و 2،3مکانیسم های افزایش حساسیت تیپ عنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

 را به اختصار شرح دهد. 4و  3، 2سه نوع ازدیاد حساسیت تیپ  مکانیسم های مولکولی ایجاد کننده -1
 را نام ببرد و شرح مختصری بدهد. 2حداقل سه بیماری ازدیاد حساسیت تیپ  -2
 را نام ببرد و شرح مختصری بدهد. 3حداقل سه بیماری ازدیاد حساسیت تیپ  -3
 تصری بدهد.را نام ببرد و شرح مخ 4حداقل سه بیماری ازدیاد حساسیت تیپ  -4
 پاتوژنز ایجاد بیماریهای خود ایمن را در دو سطر به اختصار توضیح دهد. -5
 ارتباط بیماریهای خود ایمن با ژنتیک افراد را به اختصار توضیح دهد. -6

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 
 ش و پاسخ با استفاده از وایت برد، سخنرانی و پرس روش آموزشی:

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:
 شانزدهم*جلسه 

 نام مدرس: دکتر فرخی

 ( PIDبیماری های نقص ایمنی اولیه )عنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

 بیماری نقص ایمنی اولیه را به اختصار شرح دهد. -1
 را بیان نماید. Tو  Bل های دو مورد از عوارض و عالئم نقص در سلو -2
 بیماری نقص ایمنی مختلط شدید و انواع آن را در دو مورد شرح دهد. -3
 حداقل سه مورد از بیماریهای نقص آنتی بادی را با مثال شرح دهد. -4
 سل را به اختصار شرح دهد. Tحداقل دو بیماری ناشی از نقص فعال شدن  -5
 منی ذاتی را به اختصار شرح دهد.حداقل دو بیماری ناشی از نقص ای -6
 حداقل دو مورد از روش های درمان بیماران نقص ایمنی اولیه را نام ببرد. -7

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 
 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 وپرژکتور و لپ تاپیوید زشی:وسیله کمک آمو
 

 بیماری های نقص ایمنی ثانویه و ایدزعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

 حداقل سه نوع از بیماری های نقص ایمنی ثانویه را نام ببرد. -1
 را بیان نماید. HIV-1به اختصار خصوصیات ویروس  -2
 حداقل دو ژن از ژنوم ویروس عامل ایدز را نام ببرد. -3
 را به اختصار توضیح دهد. HIV-1کل زندگی ویروس سی -4
 بر سطح سلول های ایمنی را نام ببرد. HIV-1گیرنده های ویروس  -5
 عالئم بالینی و سیر پیشرفت ایدز را به اختصار شرح دهد. -6
 حداقل دو روش  درمانی ایدز را نام ببرد. -7
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 
 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 


