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1 
 ایا  و مفاایمم    آشنایی با علم

و  اسخ یای ایمنی  ایمونولوژی
 ذاتی

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 سمستم ایمنی و ایممت آن را توضمح دید -
 کندبمان  دیدگاه یای اولم  درباره سمستم ایمنی را -
تعاریف ساده از واژگان و اصطالحات ایمونولوژی مثل آنتای ژن    -

انادا  لنفااوی  کلاون      ایمونوژن  آنتی بادی  سایتوکاین  ا سونمن 
 انتخاب کلون  خاطره ایمونولوژیک و واکسن ارائ  نماید

نقش و ایممت سمستم ایمنی ذاتی در  اسخ ب  عوامل  اتوژن را  -
 بمان نماید

 اجزای اصلی سمستم ایمنی ذاتی را نا  ببرد -
مکانمسم یای محافظتی ایمنی ذاتی در  وست  دستگاه گوارش   -

 توضمح دیدتناسلی را -و دستگاه ادرایدستگاه تنفس  چشم 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی  
 رسش و  اسخ  
 بحث گرویی

وایت برد  ماژیک  
ویدئو  روژکتور  

مقاالت کتاب  
نر  افزار   مرتبط

Power Point 
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فاکتور یای شمممایی و خونی مهار کننده  اتوژن یاا در ایمنای    -
 ببردذاتی را نا  

مهاار   یو خاون  ییامممشا  یفااکتور یاا  عملکارد   وظمف  و نحوه -
 را توضمح دید یذات یمنیکننده  اتوژن یا در ا

 ببردسلول یای سمستم ایمنی ذاتی را نا   -
 از سلول یای سمستم ایمنی ذاتای مل و وظایف یر یک نحوه تکا -

 توضمح دید را در مواجه  با عوامل عفونی
مکانمسم یای شناسایی عوامل ممکروبی و شناساگر یاای  درباره  -

 توضمح دیدسمستم ایمنی ذاتی و عملکرد یر کدا  
 دید شرحایممت سمستم کمپلمان در  اسخ یای ایمنی را  -

  ب( حیطه عاطفی:
 ینگا  تدریس  با انگمزه ب  درس توج  کند در -
   در مباحث مطرح شده  مشارکت فعال داشت  باشد -
 نمایدبا انگمزه و اشتماق  مطالب را در طول کالس  مگمری  -

2 
و  آشنایی با انواع آنتای ژن یاا  

 آنتی بادی یا

 دانشجو بتواند

 :الف( حیطه شناختی

 آلااارژن  تاااولرژن                      ایموناااوژن  تعااااریف علمااای از آنتااای ژن -
 ارائ  دید نوژنسمت آنتی ژنسمت  و ایمو

 کند آنتی ژن یا وابست  و غمر وابست  ب  تمموس را تعریف -
خصوصامات یرکادا     وانواع آنتی ژن یا و  ا ی تاو  یاا   درباره  -

 توضمح دید
 نماید بمانشرایط الز  برای ایمونوژنسمت  یک مولکول را  -
 آن توضمح دید تدر مورد یا تن و خصوصما -
 کندرا تعریف  ادجوان -
 انواع ادجوان یا و مکانمسم یای عمل آن یا را بمان نماید  -
درباره ساختار آنتی بادی  انواع زنجماره یاای سانگمن و سابک      -

آنتی بادی و نحاوه نامگاراری کاالس یاای مختلاف آنتای باادی        
 توضمح دید

و  ااراتو  اایادئوتای ر را تعریاف     Fab  FC  CDRواژه یای  -
 نماید

تنوع در مولکول یاای آنتای باادی را بماان     مکانمسم یای ایجاد  -
 کند
در مورد خصوصمات سااختاری  نقاش و عملکارد کاالس یاای       -

توضامح   (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD)مختلاف آنتای باادی    

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی  
 رسش و  اسخ  
 بحث گرویی

وایت برد  ماژیک  
ویدئو  روژکتور  
کتاب  مقاالت 
مرتبط  نر  افزار 
Power Point 
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 دید
 آنتی بادی منوکلونال و  لی کلونال را تعریف کند -
 مفهو  آنتی سر  و تمتر آنتی بادی را بمان نماید -

 ب( حیطه عاطفی:
 ر ینگا  تدریس  با انگمزه ب  درس توج  کندد -
 در مباحث مطرح شده  مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق  مطالب را در طول کالس  مگمری نماید -

3 
آشنایی با اعضاا و بافات یاای    

و  اسااخ یااای ایمناای  لنفااوی 
 یمورال و سلولی

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
سمستم ایمنی در مغز اساتخوان   یتکامل سلول یا تولمد و نحوه -

 خونساز را بمان نمایداز سلول بنمادی 
 Tدر مورد ساختار تمموس و نقش آن در تکامل لنفوسمت یای  -

 توضمح دید
در مورد سمستم لنفااوی  سااختار گاره یاای لنفااوی و محال        -

استقرار لنفوسمت یاا و ساایر سالول یاای ایمنای در گاره یاای        
 لنفاوی توضمح دید

توضامح   از نظر محل اسقرار سلول یای ایمنای ساختار طحال را  -
 دید

 بمان نماید را نقش طحال در  اسخ یای ایمنی  -
بافت یای لنفاوی وابست  ب  مخاط  سااختار و   لوزه یا و در مورد -

 ن یا در  اسخ یای ایمنی توضمح دیدآآن یا و نقش  انواع
خاااطره و  Bبکاار  لنفوساامت یااای  Bنقااش لنفوساامت یااای  -

 مان کند السماسل یا را در  اسخ یای ایمنی یمورال ب
 B1ناحم  مارژینال زون و  Bفولمکوالر   Bنقش لنفوسمت یای  -

 را در  اسخ یای ایمنی یمورال توضمح دید
بر ضد آنتی ژن یای وابسات    Bنحوه فعال شدن لنفوسمت یای  -

 ب  تمموس و غمر وابست  ب  تمموس را بمان نماید
ی یمورال را در کمک ب   اسخ یای ایمن Tنقش لنفوسمت یای  -

 بمان نماید
 تعریف کندفرایند یای بلوغ افمنمتی و ایزوتای  سویچمنگ را  -
بکر و خااطره را در  اساخ یاای ایمنای      Tنقش لنفوسمت یای  -

 سلولی بمان کند
را بمان  Tسمگنال یای ضروری برای فعال شدن لنفوسمت یای  -

 کند

-شناختی
 عاطفی

رانی  سخن
 رسش و  اسخ  
 بحث گرویی

وایت برد  ماژیک  
ویدئو  روژکتور  
کتاب  مقاالت 
مرتبط  نر  افزار 
Power Point 
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لا   از جم Tدر مورد زیار گاروه یاای مختلاف لنفوسامت یاای        -
Th1  Th2  Th17  TCD8+    و...  عملکرد و وظمف  آن یاا بار

 ضد عوامل عفونی توضمح دید

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس  با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده  مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق  مطالب را در طول کالس  مگمری نماید -

4 
آشنایی با اصول ایمونمزاسمون 

و واکانش یاای    و واکسن یاا 
 ازدیاد حساسمت

 بتواند دانشجو

 الف( حیطه شناختی:
انواع روش یای کسب ایمنی فعال اطبمعی و مصنوعیر و ایمنی  -

 کند بمانبا ذکر مثال غمر فعال اطبمعی و مصنوعیر را 
 کندواکسن را تعریف  -
 مبنای ایمونولوژیک طراحی واکسن را بمان نماید  -
ان  اسخ یای ایمنی در مقابل واکسان را بما  بروز عوامل موثر در  -

 کند
ویژگی یای یک واکسن برای تحریک  اسخ یای ایمنی مناساب   -

 نمایدرا بمان 
در مورد انواع واکسن یا ازنده  زنده ضعمف شاده  کشات  شاده      -

 دیدنوترکمب و اجزا و فراورده یای ممکروبر توضمح 
 کندرا بمان  از انواع واکسن یا ا دمزایا و معایب یر ک -
 ذکر نماید ز انواع واکسن یا راا مثال یایی از یر کدا  -
 اصول نگهداری و حمل واکسن یا را توضمح دید -
در مورد عوارض جانبی اموضعی و سمساتممکر واکسمناسامون    -

 توضمح دید
 موارد منع واکسمناسمون را توضمح دید -
 تجویز واکسن یای رایج توضمح دید در مورد برنام  زمانی -
 وز آن را بمان نمایدمفهو  ازدیاد حساسمت و علت بر -
طبق  بندی واکنش یای ازدیاد حساسمت و مبناای ایان طبقا      -

 بندی را بمان کند
افاوریر را   1مکانمسم بروز واکنش یای ازدیاد حساسمت تما    -

 توضمح دید
 علت بروز آلرژی و راه یای کنترل آلرژی را بمان نماید -
 دروش یای اصلی تشخمص آزمایشگایی آلرژی را نا  ببر -
 و نحوه انجا  آن توضمح دید Prick testدر مورد  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی  
 رسش و  اسخ  
 بحث گرویی

وایت برد  ماژیک  
ویدئو  روژکتور  

ت کتاب  مقاال
مرتبط  نر  افزار 
Power Point 
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در مورد ایمونوترا ی ب  منظور از بمن بردن آلرژی و مبناای ایان    -
 روش توضمح دید

اواکانش   2مکانمسم بروز واکنش یای ازدیااد حساسامت تما      -
 یای سایتوتوکسمک با واسط  آنتی بادیر را توضمح دید    

 یماار مب مان  یخاود ا  کما تییموال یمارمبروز ب سممعلت و مکان -
مقاااو  باا   ابااتیحاااد  د یسااممنااوزادان  تااب رومات کمااتییموال
 یاسااتنمسااندرو  گود اسااچر  م س یولگااار گااوسم مف ن مانسااول
  آرتریات روماتوئماد و لو اوس اریتمااتوز     وزیا گر یمارمب  سیگراو

    کند انمرا ب سمستممک
کماپلکس  ا 3مکانمسم بروز واکنش یای ازدیاد حساسمت تما    -

 یای ایمنیر را توضمح دید
یای آرتریات روماتوئماد و لو اوس     یمارمبروز ب سممعلت و مکان -

 کند انمرا ب اریتماتوز سمستممک
اازدیااد   4مکانمسم بروز واکنش یاای ازدیااد حساسامت تما       -

 حساسمت تاخمریر را توضمح دید
و تسات توبرکاولمن و کااربرد یار کادا        Patch testدر مورد  -

 مح دیدتوض
 

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس  با انگمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطرح شده  مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق  مطالب را در طول کالس  مگمری نماید -

5 
جمااع بناادی مطالااب و رفااع  

 اشکال

 دانشجو بتواند
 ایممت و یدف ارائ  این واحد درسی را بمان نماید -
 مباحث ارائ  شده در طول تر  را شرح دید -
 انگمزه در امتحان  ایان تر  شرکت نمایدبا اشتماق و  -

-شناختی
 عاطفی

 رسش و  اسخ  
 بحث گرویی
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 و  اسخ 
 آزمون  ایانی

 

 منابع:
 )مبانی ایمونولوژی، دکتر رضا فرید حسینی و همکاران )اخرین ویرایش 

 Cellular And Molecular Immunology; Abul K Abbas ( کتر رضا فرید حسینیآخرین ویرایش، ترجمه د ) 

 Immunology; Roitt (Latest edition) 

 Immunology: A short course; Eli Benjamini (Latest edition) 
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