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 درس:  شرحی از 
د. ها می پردازدر این درس به بررسی سیستم ایمنی که شامل بافت ها، سلول ها و مولکول ها ترشحی و بیان شده بر سطح سلول 

   همچنین عالوه بر عملکرد فیزیولوژیک این سیستم، بیماری های سیستم ایمنی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
1. Cellular and Molecular Immunology, UpTodate. Abul. K. Abbas, Andrew H. Lichman, S. Pillai, 8th 

Edition 2015 Saunders.     

 ، ناشر جهاد دانشگاهی91ایمونولوژی دکتر محمد وجگانی، چاپ دهم، سال  .2

 
 

 

 

 

 

 



 : درس اهداف كلي

 ی سیستم ایمنيها ها، مولکول ها، بافت آشنایي با سلول -1

 عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمني -2

 و پیوند ها، سرطان ها مکانیسم های درگیر در ایمني نسبت به میکروب -3        

  بیماری های سیستم ایمني و ایمونولوژی بالیني -4        

 

 *جلسه اول

 نام مدرس:دکتر فرخی

 خصوصیات و مرور کلی بر پاسخ های سیستم ایمنی :عنوان مبحث

 اهداف اختصاصي:

 تعریف نماید. را  علم ایمونولوژی -1 

 كند. بندی تقسیم را ایمني سیستم مختلف اجزای -2

 دهد. را شرح آن دو و تفاوت كنند بیان را اكتسابي ایمني و يایمني ذات عملکردی خصوصیات -3

 .نماید بیان را سلولي ایمني و هومورال ایمني شامل اكتسابي ایمني مختلف بازوهای -4

 دهد. را شرح هومورال و عوامل سلولي عوامل ، فیزیکي سدهای شامل ایمني ذاتي مختلف بازوهای -5

 ه میکروب ها را شرح دهد.به صورت كلي پاسخ ایمني ذاتي ب -6

 به صورت كلي پاسخ ایمني اكتسابي به میکروب ها را شرح دهد. -7

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 پ تاپوپرژكتور و لیوید وسیله كمک آموزشي:

 
 

 *جلسه دوم

 خانم پردل -نام مدرس:دکتر فرخی

 سلول ها و بافت های سیتم ایمنی :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

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

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

 .ایمني نام ببرددو تا از سلولهای اختصاصي را در سیستم  -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

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

 .و كار آنها را بداندبافت های لنفوییدی اولیه و زایا را نام ببرد  -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

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

 .و ثانویه را بشناسد فولیکول اولیه -11

 .مركز زایا رادر عقده های لنفي بشناسد -12

 .را در طحال بداند PALSتركیب سلولي  -13

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید :وسیله كمک آموزشي

 

 

 *جلسه سوم

 خانم پردل-نام مدرس:دکتر فرخی

 گردش لوکوسیتی و مهاجرت به بافت ها :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 .سه تا از اهداف مهاجرت سلولها را بنویسد  -1

 م ببرد.سه دسته  از مولکولهایي را كه در مهاجرت سلولها از خون به بافت و بالعکس نقش دارند نا -2

 .سه نوع سلکتین را نام ببرد  -3

 بیان سلولي سلکتین ها را به اختصار شرح دهد. -4

 .دو تا از اینتگرین های مهم را نام ببرد-5

 ند مربوط به اینتگرین ها را نام ببرد.لیگا-6

 ي تقسیم بندی كموكاین ها را به اختصار توضیح دهد.دوتا از مبان-7

 .سلولهای اختصاصي در بافت های لنفوئیدی محیطي شركت دارند را بشناسد Homingنده های آنها را كه در مولکولهای كموكاین و گیر-8

 .مولکولهای كموكاین و لیگاند آنها را كه در ورود تیموسیت ها به تیموس نقش دارند را نام ببرد -9

 به بافت و بالعکس را شرح دهد.ا از خون فسفات و گیرنده آن را در مهاجرت لنفوسیت ه 1نقش اسفینگوزین  -10

 م اثر داروی فینگولیمود را بیان نماید.مکانیس-11



 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 *جلسه چهارم

 نام مدرس:دکتر فرخی

 ایمنی ذاتی :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 عملکرد ها و واكنش های پاسخ های ایمني ذاتي را شرح دهد. -1

 شناسایي میکروب ها و سلول های مرده یا  آسیب دیده توسط ایمني ذاتي را توضیح دهد. -2

 ش آن ها در شناسایي میکروب ها توسط ایمني ذاتي را بیان نماید.را نام ببرد و نق Toll–انواع پذیرنده های شبه  -3

 درباره هر كدام به اختصار توضیح دهد.را نام ببرد و  DAMPsو  PAMPsپذیرنده های سیتوپالسمي برای  -4

 اجزای سلولي سیستم ایمني ذاتي را نام برد. -5

 د.نقش دیفنسین ها و انواع آنها را در ایمني ذاتي را شرح ده -6

 نقش كاتلیسیدین هارا در ایمني ذاتي بداند -7

 مولکول های اجرایي و شناساگر محلول ایمني ذاتي را نام ببرد. -8

 .پنتراكسین ها را توضیح داده و دو تا از آنها را نام ببرد -9

 را بیان نماید. CRPمولکول لیگاند و مکانسیم عمل  -10

 ام ببرد.سایتوكاین های پیش التهابي اصلي را ن -11

 اعمال موضعي و سیستمیک سایتوكاین ها در التهاب را به اختصار شرح دهد. -12

 پاسخ ضد ویروسي سیستم ایمني ذاتي را شرح دهد. -13

 چگونگي تحریک ایمني اكتسابي توسط ایمني ذاتي را به اختصار توضیح دهد. -14

 شرح دهد. مکانیسم های فیدبکي تنظیم كننده ایمني ذاتي را به اختصار-15

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 



 *جلسه پنجم

 قادرینام مدرس:دکتر 

 ژن هاآنتی بادی ها و آنتی  :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 را خارجي ماده بردن بین از در آنها عملکرد چگونگي و بیوشیمیایي و فیزیکي ساختمان خصوصیات نظر از ها، ایمنوگلوبولین مختلف كالسهای-1

 دهد. توضیح

 دهد. راشرح Igسنتز ، سرهم بندی و بیان مولکول های  -2

 شرح دهد.تفاوت آنتي بادی منوكلونال و پلي كلونال را -3

 .نمایند تعریف را )ایمنوژن ( بیگانه ماده -4

 كنند تعریف را بودن ایمنوژن برای ) میزبان سطح در و بیگانه ماده ساختمان سطح در ( الزم خصوصیات -5

 .دكن تعریف را حامل و هاپتن -6

 .دنمای بیان را لنفوسیتها توسط حامل و هاپتن شناسایي نحوه -7

 خصوصیات و ها ژن آنتي ورود راه و مقدار ، ژن آنتي فیزیکي و شیمیایي خواص شامل زایي يایمن بر موثر عوامل-8

 .دده شرح را میزبان

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید :وسیله كمک آموزشي

 

 

 *جلسه ششم

 قادریدکتر  نام مدرس:

 Tهای  مولکول کمپلکس سازگاری بافتی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 را به اختصار شرح دهد. Tویژگي های آنتي ژن های شناسایي شده به وسیله ی لنفوسیت های  -1

 های عرضه كننده آنتي ژن را نام ببرد.مهم ترین سلول   -2

 اعمال مختلف سلول های عرضه كننده آنتي ژن را نام ببرد. -3

 نقش سلول های دندریتیک در برداشت و عرضه آنتي ژن را به اختصار شرح دهد. -4

 .را بداند MHCیکي از خصوصیات ژنهای  -5

 .ا بداندر IIو  Iدو تا از تفاوت های ساختماني آنتي ژنهای كالس -6



 .بداند IIو  Iبخشهای تشکیل دهنده محل اتصال به پپتید را در مولکولهای كالس  -7

 .پروتئین های با منشاء داخل و خارج را برروی بشناسد -8

 .بیان مي شوند MHCپپتید های با منشاء داخل با كدام  -9

 .ضه مي شوندعر Tبیان و به كدام سلول  MHCپپتید های با منشا ء خارج با كدام  -10

 عرضه متقاطع را به اختصار توضیح دهد. -11

 عرضه آنتي ژن های غیر پروتییني را بیان نماید. -12

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید :وسیله كمک آموزشي

 

 

 *جلسه هفتم

 فرخیدکتر نام مدرس:

 پذیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 سیگنال رخ مي دهد را نام ببرد.اعمالي كه در سلول بعد از انتقال  -1

 مراحل سیگنال دهي از سطح سلول را نام ببرد. -2

 را در سیگنال دهي به اختصار شرح دهد. Srcنقش كیناز های خانواده  -3

 سه تا از پروتئین های آداپتور دخیل در سیگنال دهي را نام ببرد. -4

 را شرح دهد. ITIM و ITAMتفاوت و عملکرد  -5

 ( را به اختصار بیان نماید.TCR) Tپذیرنده آنتي ژني سلول كمپلکس ساختار  -6

 ش آن ها را بیان نماید.و همچنین نق Tكمک پذیرنده های سلول های  -7

 شکل گیری سیناپس ایمونولوژیک را به اختصار شرح دهد. -8

 را نام ببرد. Tدو تا تیروزین كیناز های فعال شده طي فعال شدن سلول  -9

 را نام ببرد. Tدو تا از مسیر های سیگنال دهي در سلول  -10

 فعال مي شود را نام ببرد. Tهي در سلول دو تا از فاكتور های نسخه برداری را كه پس از سیگنال د -11

 را نام ببرد. Tدو تا از پذیرنده های كمک تحریکي سلول های  -12

 اتفاق مي افتد را به اختصار شرح دهد. Tتغییرات متابولیکي كه طي فعال شدن سلول -13

 را بیان كند. Bكمپلکس پذیرنده آنتي ژن سلول -14

 را نام ببرد. BCRموجود در پایین دست دو تا از مسیر های سیگنال دهي  -15



 تضعیف سیگنال دهي پذیرنده ایمني را به اختصار شرح دهد. -16

 نام ببرد. اع پذیرنده های سایتوكایني راانو -17

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 استفاده از وایت برد اسخنراني و پرسش و پاسخ ب روش آموزشي:

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 جلسه هشتم*

 قادریدکتر  نام مدرس:

 تکامل لنفوسیتی و باز آرایی ژن های پذیرنده آنتی ژن :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 و تکثیر پیش تاز ها را به اختصار شرح دهد.  Tو Bتعهد به رده های سلولي  -1

 ترل در فرایند تکامل لنفوسیتي را نام ببرد و به اختصار توضیح دهد.نقاط كن -2

 گزینش مثبت و منفي را به اختصار شرح دهد. -3

 را به اختصار توضیح دهد. VDJمکانیسم نوتركیبي  -4

 حذف آللي را به اختصار شرح دهد. -5

 را نام ببرد. Tو Bمکانیسم های دخیل در ایجاد تنوع سلول های  -6

 را به اختصار نام ببرد. Bحل تکامل لنفوسیت های مرا -7

 را نام ببرد. Bزیرگروه های لنفوسیت های  -8

 بالغ را به اختصار شرح دهد. Bگزینش گنجینه سلول  -9

 را نام ببرد. Tمراحل تکامل لنفوسیت های  -10

 را به اختصار بیان کند. γδ Tخصوصیات سلول های  -11

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 جلسه نهم*

 قادریدکتر  نام مدرس:

 Tفعال شدن لنفوسیت های  :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:



 را شرح دهند. Tرای فعال شدن لنفوسیت سیگنال های الزم ب -1

 را شرح دهد. Tدر فعال شدن سلول  CD28نقش  -2

 را شرح دهد. Tدر فعال شدن سلول   CD40نقش  -3

 در مهار سیگنال دهي و استفاده درماني آن را شرح دهد. CTLA-4نقش  -4

 را به اختصار شرح دهد. IL-2عملکرد بیولوژیک  -5

 خاطره ای را بیان نماید. Tخصوصیات سلول های  -6

 دهد. را شرح Tكاهش پاسخ های سلول  -7

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 جلسه دهم*

 درس:دکتر فرخینام م

 +CD8و  +CD4اجرایی   T سلول های تمایز و عملکرد های :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 را نام ببرد. +CD4اجرایي  Tزیر گروه های مختلف سلول های  -1

 را به اختصار توضیح دهد. Th1خصوصیات ذاتي و حداقل یک سایتوكاین اصلي ترشح شده توسط سلول های  -2

 را به اختصار توضیح دهد. Th2خصوصیات ذاتي و حداقل یک سایتوكاین اصلي ترشح شده توسط سلول های  -3

 را به اختصار بیان نماید. Th2و  Th1روند تکامل سلول های  -4

 فعال سازی كالسیک ماكروفاژ را به اختصار توضیح دهد. -5 

 هد.فعال سازی آلترناتیو ماكروفاژها را به اختصار توضیح د -6

 نقش ماكروفاژ در ایمني سلولي را به اختصار بیان نماید. -7

 را به اختصار توضیح دهد. Th17خصوصیات ذاتي و حداقل یک سایتوكاین اصلي ترشح شده توسط سلول های  -8

 را به اختصار شرح دهد. γδ Tویزگي های سلول های  -9

 را به اختصار شرح دهد. NKT ویزگي های سلول های  -10

 را توضیح دهد. +TCD8ماهیت آنتي ژن و سلول های عرضه كننده آنتي ژن برای فعال سازی لنفوسیت های  -11

 در كشتن سلول میزبان را نام ببرد. +TCD8مکانیسم های اجرایي سلول های  -12

 را توضیح دهد. Tمفهوم فرسودگي سلول  -13



 ول های خاطره و اجرایي مي شود را نام ببرد.و حفظ سل +TCD8سه سایتوكاین كه موجب تمایز سلول های  -14

 را در دفاع میزبان به اختصار شرح دهند. +CD8های  CTLنقش  -15

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید :وسیله كمک آموزشي

 

 

 *جلسه یازدهم

 قادریدکتر  نام مدرس:

 و تولید آنتی بادی Bفعال شدن سلول  :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 را در یک سطر بنویسد. TIو  TDتفاوت آنتي ژنهای  -1

 دو تا از سیتوكاینهای مهمي را كه در تولید آنتي بادی نقش بازی میکنند نام ببرد. -2

 نقش دارد نام ببرد. Bسیگنال مهمي را كه در فعال شدن سلولهای  دو -3

 در سطح آنها بوجود مي آید نام ببرد. Bدو تغییر مولکولي را كه متعاقب فعال شدن سلولهای  -4

 نقش بازی میکند نام ببرد. B-Tدو مولکول سطحي  كه در میان كنش سلولهای  -5

 ی اولیه و ثانویه در مقابل پروتئینها را بنویسد.دو تا از تفاوت های مربوط به پاسخ ها -6

 مولکول سطحي كه در تغییر ایزوتایپ آنتي بادیها نقش بازی مي كند را نام ببرد. -7

 فرآیند سوئیچ ایزوتایپي را به اختصار توضیح دهد.-8

 فرآیند بلوغ میل پیوندی را به اختصار توضیح دهد. -9

 را به اختصار توضیح دهد. Bن سلول را در فعال شد Thنقش سلول های  -10

 خصوصیات و عملکرد مراكز زایا را به اختصار توضیح دهد. -11

 فرآیند فیدبک آنتي بادی را به اختصار توضیح دهد. -12

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 



 *جلسه دوازدهم

 نام مدرس:دکتر فرخی

 مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 حداقل سه عملکرد اصلي آنتي بادی را بیان نماید. -1 -1

 به اختصار ایمني هومورال را شرح دهد. -2

 عملکرد اصلي هر ایزوتایپ آنتي بادی را در یک خط توضیح دهد. -3

 ( توضیح مختصری بدهد. FCR)  FCدر خصوص گیرنده های  -4

 در كنترل سیستم ایمني را به اختصار بداند. FCRIIβعملکرد  -5

 اپسونیزاسیون و فاگوسیتوز میکروب ها با واسطه آنتي بادی را به اختصار توضیح دهد. -6

 را به اختصار شرح دهد. ADCCسم مکانی -7

 مسیر های فعال سازی كمپلمان را نام ببرد. -8

 مسیر آلترناتیو فعال شدن كمپلمان را به اختصار شرح دهد. -9

 مسیر كالسسیک فعال شدن كمپلمان را شرح دهد. -10

 اعمال اجرایي اصلي سیستم كمپلمان در ایمني ذاتي و ایمني هورمورال را نام ببرد. -11

 اثرات پاتولوزیک سیستم كمپلمان را به اختصار توضیح دهد. -12

 سه راه گریز میکروب ها از كمپلمان را به اختصار شرح دهد. -13

 ایمني حفاظتي در نوزادان را شرح دهد.-14

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 استفاده از وایت برد ني و پرسش و پاسخ باسخنرا روش آموزشي:

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 *جلسه سیزدهم

 قادریدکتر  نام مدرس:

 پاسخ های ایمنی اختصاصی در سد های اپیتلیال و بافت های مصون از سیستم ایمنی :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 ناسد.سیستم ایمني الیه های اپي تلیال را بش -1



 سیستم ایمني ذاتي و اكتسابي در  دستگاه گوارش را بصورت مختصر توضیح دهد. -2

 تنظیمي و سایتوكاین ها را بشناسد. Tتنظیم ایمني در دستگاه گوارش توسط سلول های  -3

 دو تا از بیماری های مرتبط با پاسخ های ایمني در روده را نام ببرد. -4

 در دستگاه تنفسي را بصورت مختصر توضیح دهد. سیستم ایمني ذاتي و اكتسابي -5

 را بشناسد. (GALT and BALT)سیستم ایمني مخاطات  -6

 پاسخ های ایمني ذاتي و اكتسابي در پوست را به اختصار شرح دهد. -7

 را توضیح دهد. (Privilage)مناطق ایمني مخفي  -8

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 *جلسه چهاردهم

 قادریدکتر  نام مدرس:

 یمنیو خودا یمونولوژیکتولرانس ا :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 لوژیک آشنا شودبا مشخصه های عمومي تولرانس ایمونو -1

 را بداند  Tتولرانس مركزی در سلول های  -2

 را بداند   Bتولرانس مركزی در سلول های  -3

 را بداند  Tتولرانس محیطي در سلول های  -4

 را بداند  Bتولرانس محیطي در سلول های  -5

 بتواند بطور مختصر آنرژی ) عدم پاسخ دهي عملکردی ( را توضیح دهد. -6

 ( و نقش آنها را در ایجاد تحمل ایمني را توضیح دهد. Tregار خصوصیات سلول های تنظیم كننده ) به اختص -7

 آپوپتوز ) مرگ برنامه ریزی شده سلول ( را به اختصار توضیح دهد. -8

 سه خصوصیت آنتي ژن های تولروژن و ایمونوژن را بیان نماید. -9

 اساس ژنتیکي خودایمني را بداند -10

 ونت ها در خودایمني را بداندنقش عف -11

 در خودایمني را بداند Tregنقش مهم سلول های  -12

 



 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 *جلسه پانزدهم

 قادریدکتر  نام مدرس:

 ایمنی در برابر میکروب ها :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 ایمني ذاتي و اختصاصي در برابر باكتریهای خارج سلولي را به اختصار بیان نماید. -1

 عملکرد اختصاصي ایمني اكتسابي را در برابر باكتریهای خارج سلولي نام ببرد. -2

 در مورد سوپر آنتي ژن ها توضیح دهد.به اختصار  -3

 ایمني ذاتي و اكتسابي اختصاصي در برابر باكتریهای داخل سلولي را بیان نماید. -4

 مکانیسم های فرار باكتریهای داخل و خارج سلولي را حداقل از هر كدام دو مورد را بیان نماید. -5

 ا به اختصار شرح دهد.پاسخ ایمني اختصاصي ذاتي و اكتسابي بر علیه قارچها ر -6

 مکانیسم اصلي ایمني ذاتي را در برابر ویروس ها شرح دهد. -7

 مکانیسم اصلي ایمني اكتسابي در برابر ویروس ها را توضیح دهد. -8

 حداقل دو مکانیسم فرار ویروس از سیستم ایمني را نام ببرید.-9

 ایمني اصلي در برابر انگل ها را به اختصار بیان نماید. -10

 حداقل دو مکانیسم فرار توسط انگل ها از سیستم ایمني را بیان نماید. -11

 حداقل سه نوع واكسن بر علیه عوامل میکروبي را نام ببرد. -12

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 ز وایت برداستفاده ا سخنراني و پرسش و پاسخ با روش آموزشي:

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 

 

 *جلسه شانزدهم

 قادریدکتر  نام مدرس:



 ایمونولوژی پیوند :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 به اختصار اصطالحات زیر را توضیح دهد: -1

 گرافت، رد پیوند، پیوند اتولوگ، پیوند سینرژیک، پیوند آلوژنیک، پیوند گزنوژنیک

 رضه مستقیم آنتي ژنهای آلوژنیک را به اختصار توضیح دهد. ع -2

 عرضه غیر مستقیم آنتي ژنهای آلوژن را به اختصار توضیح دهد. -3

 ( را به اختصار توضیح دهد.MLRواكنش های لکوسیتي مختلط ) -4

 رد پیوند فوق حاد را به اختصار توضیح دهد. -5

 رد پیوند حاد را به اختصار توضیح دهد. -6

 رد پیوند مزمن را به اختصار توضیح دهد. -7

 حداقل دو داروی مهار كننده ایمني در جلوگیری از رد پیوند را نام ببرد. -8

 حداقل دو عامل دیگر مهار كننده ایمني در جلوگیری از رد پیوند را نام ببرد. -9

 به اختصار پیوند مغز استخوان را توضیح دهد. -10

 ( را به اختصار توضیح دهد.GVHD( علیه میزبان )بیماری گرافت )پیوند -11

 بارداری را به اختصار توضیح دهد.ایمونولوژی  -12

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي     

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 

 *جلسه هفدهم

 قادریدکتر  نام مدرس:

 ایمنی در برابر تومورها   :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصي:

 آنتي ژن اختصاصي تومور را توضیح دهد. -1

 آنتي ژن وابسته به تومور را توضیح دهد. -2

 حداقل دو آنتي ژن توموری حاصل از جهش را نام برد. -3

 ناشي از بیان بیش از حد ژن های نرمال را نام برد. حداقل دو آنتي ژن -4

 حداقل دو ویروس انکوژن و شیوه عملکرد آنها را نام ببرد. -5



 آنتي ژن های توموری انکوفتال را نام ببرد و به اختصار در مورد آنها توضیح دهد. -6

 بزند.آنتي ژن های تمایز توموری را به اختصار توضیح دهد و حداقل یکي را مثال  -7

 روش تشخیص ایمونولوژیکي تومور را به اختصار توضیح دهد. -8

 پاسخ های ایمني اختصاصي تومور را به اختصار شرح دهد. -9

 حداقل سه روش استفاده تومور برای فرار از سیستم ایمني را شرح دهد. -10

 حداقل دو واكسن ضد تومور را مثال بزند. -11

 برای درمان تومور را مثال بزند. ونوتراپيحداقل دو روش استفاده از ایم-12

 

 هجدهم*جلسه 

 دكتر فرخينام مدرس: 

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

  اهداف اختصاصي:

 را به اختصار شرح دهد. 4و  3، 2مکانیسم های مولکولي ایجاد كننده سه نوع ازدیاد حساسیت تیپ  -1

 را نام ببرد و شرح مختصری بدهد. 2داقل سه بیماری ازدیاد حساسیت تیپ ح -2

 را نام ببرد و شرح مختصری بدهد. 3حداقل سه بیماری ازدیاد حساسیت تیپ  -3

 را نام ببرد و شرح مختصری بدهد. 4حداقل سه بیماری ازدیاد حساسیت تیپ  -4

 ه اختصار توضیح دهد.پاتوژنز ایجاد بیماریهای خود ایمن را در دو سطر ب -5

 ارتباط بیماریهای خود ایمن با ژنتیک افراد را به اختصار توضیح دهد. -6

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 تور و لپ تاپوپرژكیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 نوزدهم*جلسه 

 دكتر فرخينام مدرس: 

  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

 ا بداند.به اختصار خصوصیت آلرژن ر -3

 را توضیح دهد. Th1چگونگي فعال شدن سلول های  -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

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

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

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

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

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

 □حركتي رواني                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 

 بیستم*جلسه 

 دكتر فرخينام مدرس: 

 ( PIDبیماریهای نقص ایمنی اولیه )عنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصي:

 بیماری نقص ایمني اولیه را به اختصار شرح دهد. -1

 را بیان نماید. Tو  Bورد از عوارض و عالئم نقص در سلول های دو م -2

 بیماری نقص ایمني مختلط شدید و انواع آن را در دو مورد شرح دهد. -3

 حداقل سه مورد از بیماریهای نقص آنتي بادی را با مثال شرح دهد. -4

 سل را به اختصار شرح دهد. Tحداقل دو بیماری ناشي از نقص فعال شدن  -5

 حداقل دو بیماری ناشي از نقص ایمني ذاتي را به اختصار شرح دهد. -6

 حداقل دو مورد از روش های درمان بیماران نقص ایمني اولیه را نام ببرد. -7

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 اده از وایت برد، سخنراني و پرسش و پاسخ با استف روش آموزشي:

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:



 

 بیست و یکم*جلسه 

 دكتر فرخينام مدرس: 

 بیماری های نقص ایمنی ثانویه و ایدزعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصي:

 حداقل سه نوع از بیماری های نقص ایمني ثانویه را نام ببرد. -1

 یان نماید.را ب HIV-1به اختصار خصوصیات ویروس  -2

 حداقل دو ژن از ژنوم ویروس عامل ایدز را نام ببرد. -3

 را به اختصار توضیح دهد. HIV-1سیکل زندگي ویروس  -4

 بر سطح سلول های ایمني را نام ببرد. HIV-1گیرنده های ویروس  -5

 عالئم بالیني و سیر پیشرفت ایدز را به اختصار شرح دهد. -6

 دز را نام ببرد.حداقل دو روش  درماني ای -7

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

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

 وپرژكتور و لپ تاپیوید وسیله كمک آموزشي:

 
 


