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 شرحی از  درس: 
در این درس به بررسی سیستم ایمنی که شامل بافت ها، سلول ها و مولکول ها ترشحی و بیان شده بر سطح سلول ها می پردازد. 
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 *جلسه اول

 م مدرس: دکتر فرخینا

  خصوصیات و تعاریف -مقدمه و معرفی اهمیت سیستم ایمنی: عنوان مبحث

 اهداف اختصاصی:
 مختصری از تاریخچه ایمونولوژی را بشناسد. -1

 علم ایمونولوژی تعریف نماید. -2

 تعدادی از کاربردهای علم ایمونولوژی را در بالین مطرح نماید. -3

 ی و حداقل دو جزء از ترکیبات سیستم ایمنی ذاتی را بیان کند.تعریف سیستم ایمنی ذات -4

 تعریف سیستم ایمنی اکتسابی، انواع و تعدادی از خصوصیات آن را بیان نماید. -5

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 ده از وایت برد، سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفا روش آموزشی:

 ویدیوپرژکتور و لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:
 

 

 جلسه دوم*

 دکتر فرخی نام مدرس: 
 سلول ها و بافت های سیستم ایمنیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو بایستی بتواند در پایان این جلسه:

  اهداف اختصاصی:

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

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

 دو تا از سلولهای اختصاصی را در سیستم ایمنی نام ببرد. -3

 کلونال سلکشن را در سیستم ایمنی توضیح دهد. -4



 را در مغز استخوان و خارج از آن بداند. Bکلیات مراحل تکاملی و بلوغ سلولهای  -5

 را در تیموس  و خارج از آن بداند. Tو بلوغ سلولهای  کلیات مراحل تکاملی -6

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

 .کنند تفسیر را لنفوئیدی و میلیوئیدی رده سلولهای تکوین کلی نقشه -8
 د.و دندریتیك سل ها را در طحال و عقده های لنفی بدان Bو  Tجایابی سلولهای  -9

 محل پاسخ نسبت به آنتی ژنهایی که از راه خون و پوست وارد می شوند را بداند. -10

 فولیکول اولیه و ثانویه را بشناسد. -11

 مرکز زایا رادر عقده های لنفی بشناسد. -12

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     □  شناختیحیطه :   
 رانی و پرسش و پاسخ روش آموزشی: سخن

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 
 

 جلسه سوم* 

 دکتر قادرینام مدرس: 
 آنتی بادی ها و آنتی ژن هاعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو بایستی بتواند در پایان این جلسه:

بین  از در آنها عملکرد چگونگی و بیوشیمیایی و زیکیفی ساختمان خصوصیات نظر از ها، ایمنوگلوبولین مختلف کالسهای-1

 دهد. توضیح را خارجی ماده بردن

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

 تفاوت آنتی بادی منوکلونال و پلی کلونال را شرح دهد.-3

 .نمایند تعریف را )ایمنوژن ( بیگانه ماده -4

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

 .کند تعریف را حامل و هاپتن -6

 .نماید بیان را لنفوسیتها توسط و حامل هاپتن شناسایی نحوه -7

 خصوصیات و ها ژن آنتی ورود راه و مقدار ، ژن آنتی فیزیکی و شیمیایی خواص شامل زایی ایمنی بر موثر عوامل-8

 .دهد شرح را میزبان
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     □  شناختیحیطه :   
 روش آموزشی: سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 

 

 

 



 جلسه چهارم*

 دکتر قادرینام مدرس: 

 Tهای  ری بافتی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت هایمولکول کمپلکس سازگا :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصی:

 را به اختصار شرح دهد. Tویژگی های آنتی ژن های شناسایی شده به وسیله ی لنفوسیت های  -1

 مهم ترین سلول های عرضه کننده آنتی ژن را نام ببرد.  -2

 رد.اعمال مختلف سلول های عرضه کننده آنتی ژن را نام بب -3

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

 را بداند. MHCیکی از خصوصیات ژنهای  -5

 را بداند. IIو  Iدو تا از تفاوت های ساختمانی آنتی ژنهای کالس -6

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

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

 بیان می شوند. MHCپپتید های با منشاء داخل با کدام  -9

 عرضه می شوند. Tبیان و به کدام سلول  MHCپپتید های با منشا ء خارج با کدام  -10

 عرضه متقاطع را به اختصار توضیح دهد. -11

 بیان نماید. عرضه آنتی ژن های غیر پروتیینی را -12
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     □  شناختیحیطه :   
 روش آموزشی: سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 

 

 جلسه پنجم*

 دکتر قادرینام مدرس: 
  +TCD8و  +TCD4یت های عنوان مبحث:  تمایز و عملکرد اجرایی  لنفوس

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو بایستی بتواند در پایان این جلسه:
 
  +CD4اجرایی  Tخصوصیات زیرگروه های اصلی سلول های  -1

 (د ) سایتوکاین. فاکتور رو نویسی. پذیرنده آنتی ژنرا نام ببر +TCD4برخی از خصوصیات تکاملی زیر گروه سلول   -2

 را نام ببرد. TH1دو مورد از عملکرد اجرایی لنفوسیت های  -3

 را نام ببرد. TH2دو مورد از عملکرد اجرایی لنفوسیت های  -4

 را نام ببرد. TH17دو مورد از عملکرد اجرایی لنفوسیت های  -5

 را نام ببرد. +TCD8طبیعت آنتی ژن و سلول عرضه کننده آنتی ژن در فعال سازی لنفوسیت های   -6

 را نام ببرد. +TCD8از عملکرد اجرایی لنفوسیت های دو مورد  -7

8-  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     □  شناختیحیطه :   



 روش آموزشی: سخنرانی و پرسش و پاسخ 
 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ

 
 

 جلسه ششم*

 قادریدکتر نام مدرس: 

 و مکانیسم اجرایی ایمنی هومورال B بحث:  فعال شدن لنفوسیت عنوان م

 اهداف اختصاصی

 دانشجو بایستی بتواند در پایان این جلسه:
 دو تا از سیتوکاین های مهمی را که در تولید آنتی بادی نقش بازی میکنند نام ببرد.-1

 نقش دارد نام ببرد. Bدو سیگنال مهمی را که در فعال شدن سلولهای -2

 در سطح آنها بوجود می آید نام ببرد Bدو تغییر مولکولی را که متعاقب فعال شدن سلولهای -3

 نقش بازی میکند نام ببرد B-Tدو مولکول سطحی  که در میان کنش سلولهای -4

 دو تا از تفاوت های مربوط به پاسخ های اولیه و ثانویه در مقابل پروتئینها را بنویسد.-5
 را نام ببرد.  Bوسیت زیر گروه های لنف -6
 چهار مورد از مکانیسم اجرایی ایمنی هومورال با واسطه آنتی بادی را نام ببرد. -7

 فرآیند سایتوتوکسیسیتی با واسطه آنتی بادی را نام ببرد.  -8

 گیرنده های سطح سلولی برای  آنتی بادی های مختلف را نام ببرد. -9

 بط با فعال شدن آن را نام ببرد.سیستم کمپلمان و سه مسیر اصلی مرت  -10
 پروتئین تنظیم کمپلمان و گیرنده سطح سلولی آن را نام ببرد. -11
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     □  شناختیحیطه :   
 روش آموزشی: سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 تاپوسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ 
 
 

 جلسه هفتم*

 قادریدکتر نام مدرس: 

 عنوان مبحث:  ایمنی در برابر عفونت    

  اهداف اختصاصی

 دانشجو بایستی بتواند در پایان این جلسه:
 .دهد توضیح را سلولی و داخل خارج باکتریهای برابر در ذاتی دفاع پاسخ -1

 ..دهد توضیح را لیسلو خارج باکتریهای برابر در کمپلمان سیستم مشارکت نحوه -2

 نام ببرد. را و داخل سلولی سلولی خارج باکتریهای از ناشی عفونتهای مقابل در و سلولی هومورال ایمنی پاسخ-3

 نام ببرد خارج سلولی و داخل عفونتهای با مبارزه در را مختلف کاینهای سایتو نقش -4

 نام ببرد.را  دفاعی سیستم از را سلولی خارج و داخل باکتریهای فرار -5
 .شرح دهد ایمنی سیستم از رهایی منظور به را ها ویروس ژنیک آنتی تغییرات .و را ایمنی پاسخهای هااز ویروس گریز شیوه های -6

 .دهد شرح را ویروس ضد سازی سایتوکاینهای خنثی و التهاب در مداخله طریق از ایمنی سیستم از ها ویروس فرار -7



 .دهد شرح را یاخته تک لهایانگ علیه ایمنی پاسخهای  -8

 .دهد توضیحویروس  یاخته تک انگلهای علیه دفاع در را Th2 , Th -3 لنفوسیتهای نقش -9

 .دهد توضیح دفاعی سیستم از را ها انگل فرار مکانیزم -10

 .دهد شرح ها انگل علیه دفاع در را هومورال ایمنی نقش -11

 .دهد شرح را قارچی بیماریهای مقابل در ایمنی -12
 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     □  شناختیحیطه :   
 روش آموزشی: سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 

 *جلسه هشتم
 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، 2مکانیسم های مولکولی ایجاد کننده سه نوع ازدیاد حساسیت تیپ  -1
 را نام ببرد و شرح مختصری بدهد. 2حداقل سه بیماری ازدیاد حساسیت تیپ  -2
 مختصری بدهد.را نام ببرد و شرح  3حداقل سه بیماری ازدیاد حساسیت تیپ  -3
 را نام ببرد و شرح مختصری بدهد. 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 
 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:
 

 *جلسه نهم
 نام مدرس: دکتر فرخی

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

 ر مختصر چهار نوع ازدیاد حساسیت را توضیح دهد.   بطو -1
 را به اختصار توضیح دهد. Iمکانیسم ازدیاد حساسیت تیپ  -2
 به اختصار خصوصیت آلرژن را بداند. -3
 را توضیح دهد. Th1چگونگی فعال شدن سلول های  -4
 را نام ببرد. FCεRIاجزا تشکیل دهنده گیرنده  -5
 ی ماست سل، بازوفیل ها و ائوزنیوفیل ها را بیان نماید.حداقل سه خصوصیت اختصاص -6
 دو زیرگروه ماست سل ها را نام ببرد. -7
 نوع از واسطه های التهاب آلرژیک را نام ببرد. 5حداقل  -8
 اثرات بیولوژیک واسطه های التهاب آلرژیک بر اعضاء مختلف بدن را به اختصار بیان نماید. -9

 حاد و تاخیری را به اختصار شرح دهد. واکنش های آلرژیک فاز -10
 حداقل سه ژن مرتبط با بیماریهای آلرژیک را نام ببرد. -11
 شوک آنافیالکسی را به اختصار شرح دهد. -12



 بیماری آسم و عوامل ایجاد کننده آن را به اختصار شرح دهد. -13
 سه بیماری آلرژیک مرتبط با پوست و دستگاه گوارش را نام ببرد. -14
 در یک سطر ایمونوتراپی بیماریهای آلرژیک را توضیح دهد. -15

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

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:
 
 
 

 *جلسه دهم
 رس: دکتر فرخینام مد

 ( PIDهای نقص ایمنی اولیه ) بیماریعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصی:

 بیماری نقص ایمنی اولیه را به اختصار شرح دهد. -1
 را بیان نماید. Tو  Bدو مورد از عوارض و عالئم نقص در سلول های  -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
 حداقل دو بیماری ناشی از نقص ایمنی ذاتی را به اختصار شرح دهد. -6
 م ببرد.ان نقص ایمنی اولیه را ناحداقل دو مورد از روش های درمان بیمار -7
 حداقل سه نوع از بیماری های نقص ایمنی ثانویه را نام ببرد. -8
 را بیان نماید. HIV-1به اختصار خصوصیات ویروس  -9

 حداقل دو ژن از ژنوم ویروس عامل ایدز را نام ببرد. -10
 را به اختصار توضیح دهد. HIV-1سیکل زندگی ویروس  -11
 ول های ایمنی را نام ببرد.بر سطح سل HIV-1گیرنده های ویروس  -12
 عالئم بالینی و سیر پیشرفت ایدز را به اختصار شرح دهد. -13
 حداقل دو روش  درمانی ایدز را نام ببرد. -14
 

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

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:
 
 
 
 
 
 
 
 


