
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

    ایمونولوژی                         MD, PhD  آخرین مدرک تحصیلی:                              دکتر شکراله فرخینام و نام خانوادگی مدرس: 

رتبه دانشگاهی: استادیار                                                                                                         ایمونولوژی رشته تحصیلی: 

                          ایمونولوژی و آلرژیگروه آموزشی:  

 

         98 -97نیمسال دوم مقطع: لیسانس                       ترم:                            ناپیوسته اتاق عملرشته تحصیلی فراگیران: 
 فراگیران: تعداد 

 

 ایمونولوژی نظریعنوان درس به طور کامل: 

 واحد 2تعداد واحد:                             □کار آموزی                 □  عملی                □نوع درس:                 تئوری 
 تاریخ امتحان میان ترم:                    پایان ترم:              27/3/98زمان خاتمه کالس:                 29/11/97زمان شروع کالس:  

  

 □ تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 ..درصد از نمره نهایی5یف حضور و غیاب ...............فعالیت دانشجو انجام تکال
 .......درصد از نمره نهایی25امتحان میان ترم....................................................
 ...........درصد از نمره نهایی5کوئیزهای انجام شده.............................................

 .............درصد از نمره نهایی70م.................................................امتحان پایان تر

                □ صحیح و غلط            □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

  □جور کردنی

                 □صحیح و غلط             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □ی نوع امتحان پایان ترم        شفاه

   □جور کردنی

 

 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. 

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

 نام مدرس: دکتر فرخی

  خصوصیات و تعاریف -مقدمه و معرفی اهمیت سیستم ایمنیعنوان مبحث: 

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

 علم ایمونولوژی تعریف نماید. -2

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

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

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

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

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

 ویدیوپرژکتور و لپ تاپ وسیله کمك آموزشی:
 
 
 جلسه دوم *

 نام مدرس:دکتر فرخی

 ایمنی ذاتی :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصی:

 عملکرد ها و واکنش های پاسخ های ایمنی ذاتی را شرح دهد. -1

 سایی میکروب ها و سلول های مرده یا  آسیب دیده توسط ایمنی ذاتی را توضیح دهد.شنا -2

 را نام ببرد و نقش آن ها در شناسایی میکروب ها توسط ایمنی ذاتی را بیان نماید. Toll–انواع پذیرنده های شبه  -3

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

 اجزای سلولی سیستم ایمنی ذاتی را نام برد. -5

 نقش دیفنسین ها و انواع آنها را در ایمنی ذاتی را شرح دهد. -6

 نقش کاتلیسیدین هارا در ایمنی ذاتی بداند -7

 مولکول های اجرایی و شناساگر محلول ایمنی ذاتی را نام ببرد. -8



 .ده و دو تا از آنها را نام ببردپنتراکسین ها را توضیح دا -9

 را بیان نماید. CRPمولکول لیگاند و مکانسیم عمل  -10

 سایتوکاین های پیش التهابی اصلی را نام ببرد. -11

 اعمال موضعی و سیستمیك سایتوکاین ها در التهاب را به اختصار شرح دهد. -12

 پاسخ ضد ویروسی سیستم ایمنی ذاتی را شرح دهد. -13

 ونگی تحریك ایمنی اکتسابی توسط ایمنی ذاتی را به اختصار توضیح دهد.چگ -14

 مکانیسم های فیدبکی تنظیم کننده ایمنی ذاتی را به اختصار شرح دهد.-15

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 ده از وایت برداستفا سخنرانی و پرسش و پاسخ با روش آموزشی:

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمك آموزشی:

 

 جلسه سوم *

 دکتر فرخی نام مدرس: 
 عنوان مبحث: آنتی ژن و آنتی بادی

 اهداف اختصاصی
 دانشجو بایستی بتواند در پایان این جلسه:

 .دهد توضیح را هاپتن و تپ اپی ایمولوژن، ژن، آنتی -1

 .بنویسد را ایمونوژنیستیه خواص یا مشخصات -2

 .ببرد نام ساختمانی ماهیت نظر از را ژنها آنتی انواع -3

 .بنویسد را زایی ایمنی غالبیت  -4

 .ببرد نام را ها هاپتن از تعدادی  -5

 ویژگی کلی و ساختاری آنتی بادی ها را بداند. -6

 انواع کالس های آنتی بادی ها را نام ببرد. -7

 و وابسته به آن را توضیح دهد. Tز لنفوسیت شیوه تکامل آنتی بادی مستقل ا -8

 آنتی ژن های مورد شناسایی توسط انتی بادی را بداند. -9

 اساس تشکیل آنتی بادی مونوکلونال و کاربرد های آن در درمان را نام ببرد. -10

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     □  شناختیحیطه :   
 زشی: سخنرانی و پرسش و پاسخ روش آمو

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 
 
 



 چهارمجلسه * 

 قادریدکتر نام مدرس: 
 Tو عرضه آنتی ژن به لنفوسیت  MHCعنوان مبحث: مولکول 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو بایستی بتواند در پایان این جلسه:

 ببرد.رانام  را در پزشکی MHCسه کاربردهای  -1

 را بداند MHCیکی از خصوصیات ژنهای  -2

 را بداند IIو  Iدو تفاوت ساختمانی آنتی ژنهای کالس  -3

 بداند IIو  Iبخشهای تشکیل دهنده محل اتصال به پپتید را در مولکولهای کالس  -4

 .بشناسد را MHCای مولکول  پروتئین های با منشاء داخل و خارج را بر -5

 عرضه می شوند.  Tو به کدام سلول بیان  MHCم پپتید های با منشاء داخل با کدا -6

 .عرضه می شوند Tبیان و به کدام سلول  MHCپپتید های با منشا ء خارج با کدام  -7

 .توضیح آنتی ژنهای کالس یک و دو را در سطح سلولهای مختلف بداند -8     

 .بداندرا بابرخی بیماری ها را  HLAارتباط  -9      

 

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

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 
 

 جلسه پنجم*

 قادریدکتر نام مدرس: 
  +TCD8و  +TCD4عنوان مبحث:  تمایز و عملکرد اجرایی  لنفوسیت های 

 ی:اهداف اختصاص

 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. TH2از عملکرد اجرایی لنفوسیت های  دو مورد -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. +TCD8دو مورد از عملکرد اجرایی لنفوسیت های  -7

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

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 



 

 جلسه ششم*

 قادریدکتر نام مدرس: 

 مکانیسم اجرایی ایمنی هومورالو  B عنوان مبحث:  فعال شدن لنفوسیت 

 اختصاصی اهداف

 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

 بوجود می آید نام ببرددر سطح آنها  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.  Bزیر گروه های لنفوسیت  -6
 ال با واسطه آنتی بادی را نام ببرد.چهار مورد از مکانیسم اجرایی ایمنی هومور-7

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

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

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

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

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 
 

 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 سلولی 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 الهومور ایمنی پاسخ-3

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

 را نام ببرد. 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 زهاا 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 انگلهای علیه ایمنی پاسخهای  -8

 .دهد توضیحویروس  یاخته تک انگلهای علیه دفاع در را Th2 , Th -3 وسیتهایلنف 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
 

 هشتم  *جلسه 
 نام مدرس: دکتر قادری 

 

 ایمونولوژی پیوند :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصی:

 د:به اختصار اصطالحات زیر را توضیح ده -1

 گرافت، رد پیوند، پیوند اتولوگ، پیوند سینرژیك، پیوند آلوژنیك، پیوند گزنوژنیك

 عرضه مستقیم آنتی ژنهای آلوژنیك را به اختصار توضیح دهد.  -2

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

 ( را به اختصار توضیح دهد.MLRواکنش های لکوسیتی 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 کننده ایمنی در جلوگیری از رد پیوند را نام ببرد. -8

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

 به اختصار پیوند مغز استخوان را توضیح دهد. -10

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

 ایمونولوژی بارداری را به اختصار توضیح دهد. -12

 □کتیروانی حر                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی     

 استفاده از وایت برد سخنرانی و پرسش و پاسخ با روش آموزشی:

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمك آموزشی:

 
 

 *جلسه نهم

 نام مدرس:دکتر قادری



 ایمنی در برابر تومورها   :عنوان مبحث

  اهداف اختصاصی:

 آنتی ژن اختصاصی تومور را توضیح دهد. -1

 وضیح دهد.آنتی ژن وابسته به تومور را ت -2

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

 حداقل دو آنتی ژن ناشی از بیان بیش از حد ژن های نرمال را نام برد. -4

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

 ضیح دهد.آنتی ژن های توموری انکوفتال را نام ببرد و به اختصار در مورد آنها تو -6

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

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

 پاسخ های ایمنی اختصاصی تومور را به اختصار شرح دهد. -9

 رح دهد.حداقل سه روش استفاده تومور برای فرار از سیستم ایمنی را ش -10

 حداقل دو واکسن ضد تومور را مثال بزند. -11

 حداقل دو روش استفاده از ایمونوتراپی برای درمان تومور را مثال بزند.-12

 

 *جلسه دهم

 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، 2لکولی ایجاد کننده سه نوع ازدیاد حساسیت تیپ مکانیسم های مو -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
 نام ببرد و شرح مختصری بدهد.را  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،  شی:روش آموز

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:
 

 یازدهم *جلسه
 نام مدرس: دکتر فرخی

  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. Iکانیسم ازدیاد حساسیت تیپ م -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
 حداقل سه خصوصیت اختصاصی 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
 اثرات بیولوژیک واسطه های التهاب آلرژیک بر اعضاء مختلف بدن را به اختصار بیان نماید. -9

 واکنش های آلرژیک فاز حاد و تاخیری را به اختصار شرح دهد. -10
 مرتبط با بیماریهای آلرژیک را نام ببرد.حداقل سه ژن  -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
 هد.در یک سطر ایمونوتراپی بیماریهای آلرژیک را توضیح د -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:
 

 دوازدهم *جلسه 
 نام مدرس: دکتر فرخی

 ( PIDلیه )های نقص ایمنی او 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
 ثال شرح دهد.حداقل سه مورد از بیماریهای نقص آنتی بادی را با م -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
 حداقل دو مورد از روش های درمان بیماران نقص ایمنی اولیه را نام ببرد. -7

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

 وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:
 
 
 
 
 



 سیزدهم جلسه *

 خانم جمالینام مدرس: 

 عنوان مبحث: آزمایشگاه ایمنی شناسی
 اهداف اختصاصی

 ن این جلسه:دانشجو بایستی بتواند در پایا
 سه واکنش آنتی ژن و آنتی بادی را نام ببرد و در آزمایشگاه انجام دهد.   -1
 در تشخیص بیماری ها را نام ببرد. بادی کاربرد واکنش های آنتی ژن و آنتی  -2
 را بداند و به صورت عملی انجام دهد. CRPروش انجام آزمون  -3

 □روانی حرکتی                       □  حیطه :   شناختی                    عاطفی 
 روش آموزشی: سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 
 

 

 و پانزدهم چهاردهم جلسه *

 خانم جمالینام مدرس: 

 عنوان مبحث: ایمونوهماتولوژی

 اهداف اختصاصی:

 دانشجو بایستی بتواند در پایان این جلسه:
 را بداند RHو  ABOگروه خونی  -1
 مانند لوئیس را بداند. برخی از گروه های خونی  فرعی مهم  -2
 آزمون گروه خونی بر روی الم را نامببرد و در آزمایشگاه انجام دهد.   -3
 روش انجام آزمون کراس مچ ، کومبز غیر مستقیم و غیر مستقیم را بداند و در آزمایشگاه انجام دهد. -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      □ شناختی ه :   حیط
 روش آموزشی: سخنرانی و پرسش و پاسخ 

 وسیله کمک آموزشی: وایت برد، ویدئوپروژکتور و لپ تاپ
 
 
 
 
 
 


