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1 
 یا  و مفاایمم اا  آشنایی با علم
، تاریخچاااا  و ایمونولااااو  

 اصطالحات مربوط 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 سمستم ایمنی و ایممت آن را توضمح دید -
 کندبمان  دیدگاه یا  اولم  درباره سمستم ایمنی را -
تعاریف ساده از وا گان و اصطالحات ایمونولو   مثل آنتای  ن،   -

نمن، انادا  لنفااو ، کلاون،    ایمونو ن، آنتی باد ، سایتوکاین، ااسو
 انتخاب کلون، خاطره ایمونولو یک و واکسن ارائ  نماید

 بمان کندتعاریف کلی از سمستم ایمنی ذاتی و اختصاصی  -

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگا  تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
   در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد -
 نمایدالب را در طول کالس امگمر  با انگمزه و اشتماق، مط -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 

مقاالت کتاب، 
نر  افزار ، مرتبط

Power Point 

120  

ارسش شرکت در 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده 

 ورود آزمون 

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –ش یاددهی رو  


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2 
ایمنی ذاتای  آشنایی با سمستم 

 و اجزا  آن

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
ستم ایمنی ذاتی در ااسخ ب  عوامل ااتو ن را منقش و ایممت س -

 بمان نماید
 نا  ببردرا  ذاتی اجزا  اصلی سمستم ایمنی -
 نقش سد یا  آناتوممکال در ایمنی ذاتی را بمان نماید -
در اوسات، دساتگاه    ایمنی ذاتی محافظتی مکانمسم یا درباره  -

تناسالی توضامح   -گوارش، دستگاه تنفس، چشام و دساتگاه ادرا   
 دید
فاکتور یا  شمممایی مهار کنناده اااتو ن    انواع و عملکرد درباره -

 یا در ایمنی ذاتی توضمح دید
   را شرح دیداتی ذستم ایمنی معوامل خونی سعملکرد  -
نای ذاتای   سلول یاا  سمساتم ایم   درباره نحوه تکامل و وظایف -

 توضمح دید
 ببرد سایتوکاین یا  مهم دخمل درااسخ یا  ایمنی ذاتی را نا  -
عملکرد یر یک از سایتوکاین یا  مهم سمستم ایمنای داتای را    –

 شرح دید
شناساااگر یااا   مکانمساام یااا  شناسااایی عواماال ممکروباای و -

 ببردسمستم ایمنی ذاتی را نا  
سمستم ایمنی ذاتای را   شناساگر یا عملکرد نحوه شناسایی و  - 

 بمان نماید  

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

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
یدئو ارو کتور، و

کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

120 

شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی

3 
آشاانایی بااا مکانمساام یااا    
مهااااجرت سااالولی و حااا   

 عوامل ممکروبی 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:

ر ضد عوامل ممکروبی را بماان  ایممت مهاجرت سلولی در ااسخ ب -
 نماید
مراحل مهاجرت گلبول یا  سفمد از خون ب  بافت آسمب دیاده   -

 توضمح دیدیا جایگاه یا  عفونت را 
( در مهاااجرت Pو  L ،Eنقااش انااواع مولکااول یااا  ساالکتمن   -

 شرح دیدگلبول یا  سفمد را 
سمگنال یا  ایمنی موثر در بروز سلکتمن یا و نقش یار  درباره  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

120 

شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی
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 کدا  توضمح دید
نقش انواع مولکاول یاا  اینتگارین در مهااجرت گلباول یاا         -

 بمان نمایدسفمد را 
 مکانمسم یا  درگمر در التهاب را شرح دید -
 ندفاگوسمتوز را تعریف ک -
 فاگوسمت یا  سمستم ایمنی را نا  ببرد نمهمتری  -
 شرح دیدمراحل فاگوسمتوز را  -
 ،کشاای وابساات  باا  اکساام ندرباااره مکانمساام یااا  ممکااروب  -

و واساط  یاا  مربوطا  توضامح     و نمتریک اکساید مملواراکسمداز 
 دید
 شرح دیدمکانمسم یا  سم زدایی در فاگوسمت یا را   -

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

  ن یاآشنایی با انواع آنتی  4

 دانشجو بتواند

 :الف( حیطه شناختی
            آلااار ن، تاااولر ن، ،ایموناااو ن ،تعااااریف علمااای از آنتااای  ن -

 ارائ  دید آنتی  نسمت  و ایمونو نسمت 
 کندآنتی  ن یا وابست  و غمر وابست  ب  تمموس را تعریف  -
 را ذکر نمایدانواع آنتی  ن یا  غمر وابست  ب  تمموس  -
و خصوصامات آن یاا   واع آنتی  ن یاا و  ااای تاوا یاا     ان درباره -

 توضمح دید
 نماید بمانشرایط الز  برا  ایمونو نسمت  یک مولکول را  -
 آن توضمح دید تدر مورد یااتن و خصوصما -
 کندادجوان را تعریف  -
 انواع ادجوان یا و مکانمسم یا  عمل آن یا را بمان نماید -

 ب( حیطه عاطفی:
 یس، با انگمزه ب  درس توج  کنددر ینگا  تدر -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

120 

رکت در ارسش ش
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی

5 
آشنایی با اعضاا و بافات یاا     

 لنفاو 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 ایممت اعضا  لنفاو  در ااسخ یا  ایمنی را بمان نماید -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 

120 
شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 

 تکوینی
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 ببرداعضا  لنفاو  اولم  و ثانوی  را نا   -
ضا  لنفاو  ب  اعضاا  اولما  و ثانویا  را    تقسمم بند  اعاساس  -

 بمان کند
سمستم ایمنی در مغز اساتخوان    تکامل سلول یا تولمد و نحوه -

 از سلول بنماد  خونساز را بمان نماید
 Tدر مورد ساختار تمموس و نقش آن در تکامل لنفوسمت یا   -

 توضمح دید
 در مورد سمستم لنفااو ، سااختار گاره یاا  لنفااو  و محال       -

استقرار لنفوسمت یاا و ساایر سالول یاا  ایمنای در گاره یاا         
 لنفاو  توضمح دید

ایمنی تم سسلول یا  سم محل استقراراز نظر ساختار طحال را  -
 توضمح دید

 نقش لوزه یا در السخ یا  ایمنی را بمان نماید -
     در مورد بافت یا  لنفاو  وابسات  با  مخااس، سااختار و اناواع      -

 ن یا در ااسخ یا  ایمنی توضمح دیدآآن یا و نقش 

 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 امگمر  نماید -

مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

آمادگی برا  
Quiz   جلس

 آینده

 آشنایی با مولکول آنتی باد  6

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
در مورد انواع اروتئمن یاا  سار  و االساما و تفااوت محتاوا        -
   و االسما توضمح دیدسر
درباره ساختار آنتی باد ، انواع زنجماره یاا  سانگمن و سابک      -

آنتی باد  و نحاوه نامگا ار  کاالس یاا  مختلاف آنتای بااد         
 توضمح دید

و اااراتوا  ایادئوتای ( را تعریاف     Fab ،FC ،CDRوا ه یا   -
 نماید
ی و نقش آن یا در ااسخ یا  ایمن FCدرباره انواع گمرنده یا   -

 توضمح دید
تاثمر آنزیم یاا  ااااائمن و ایسامن بار مولکاول آنتای بااد  را         -

 توضمح دید
شاخص یا  آلوتاییمک، ایزوتاییماک و ایادئوتاییمک در سااختار     -

 آنتی باد  را تعریف کند

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

د، ما یک، وایت بر
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

120 

شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی
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مکانمسم یا  ایجاد تنوع در مولکول یاا  آنتای بااد  را بماان      -
 کند
کارد کاالس یاا     در مورد خصوصمات سااختار ، نقاش و عمل   -

توضامح   (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD)مختلاف آنتای بااد     
 دید
 آنتی باد  منوکلونال و الی کلونال را تعریف کند -
درباااره اصااول تولمااد آنتاای باااد  یااا  منوکلونااال و سمسااتم   -

 نامگ ار  آن یا توضمح دید

 مفهو  آنتی سر  و تمتر آنتی باد  را بمان نماید -
آنتی  ن و آنتی بااد  را ناا  بارده و توضامح     انواع واکنش یا   -

 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 امگمر  نماید -

7 
آشنایی با  نتمک آنتی بااد  و  

 T (TCR)گمرنده لنفوسمت 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
را بماان   TCRد  نتماک آنتای بااد  و    نظری  یا  اولم  در مور -

 کند
 نظری  نوترکمبی سوماتمک را توضمح دید -
 را نا  ببرد TCR ن یا  کد کننده زنجمره یا  آنتی باد  و  -
جایگاه  نتمکی  ن یا  کد کننده زنجمره یاا  آنتای بااد  و     - 

TCR را بمان نماید 
 RSSو نقش توالی یا   V ،D ،Jاصول نوترکمبی قطعات  نی  -

 در فرایند نوترکمبی  نی را توضمح دید
نقش اروتئمن یا و آنزیم یا  درگمر در نوترکمبی ساوماتمک از   -

الاای مااراز،   RAG1/RAG2 ،Ku ،Artemis ،DNAجملاا  
DNA  لمگاااز وTdT   را در فراینااد یااا  نااوترکمبی سااوماتمک

 توضمح دید

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

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

120 

شرکت در ارسش 
و ااسخ انتها  

الس و کسب ک
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی

 تکوینیشرکت در ارسش  120وایت برد، ما یک، سخنرانی، -شناختی دانشجو بتواند       آشااااانایی باااااا تکامااااال    8
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 الف( حیطه شناختی: Tو  Bلنفوسمت یا  
و فرایناد یاا  مارتبط باا ایان ادیاده را       خونساز   یماتواوئز(  -

 توضمح دید
آنتی  ن باا   و نحوه شناسایی Bساختار گمرنده لنفوسمت درباره  -

 توضمح دیدده این گمرن
آنتی  ن باا   و نحوه شناسایی Tساختار گمرنده لنفوسمت درباره  -

 توضمح دیداین گمرنده 
 مکانمسم یا  ایجاد تنوع در گمرنده لنفوسمت یا را بمان کند -
مفایمم کلون و فرضم  انتخااب کلاون در ااساخ یاا  سمساتم       -

 ایمنی را توضمح دید
 ببرداستخوان را نا   در مغز Bمراحل تکامل لنفوسمت یا   -
توضامح   Bاز تکامل لنفوسامت یاا    در مورد وقایع یر مرحل    -

 دید
، نقش و محل استقرار یر Bگروه یا  مختلف لنفوسمت یا زیر -
 گروه را بمان نماید  زیر
 ببرددر تمموس را نا   Tمراحل تکامل لنفوسمت یا   -
وضامح  ت Tاز تکامال لنفوسامت یاا      در مورد وقایع یر مرحل  -

 دید
مسمر یا  مختلف مرگ برنام  ریز  شده  [اواتاوز( و ایممات    -

 را توضمح دید و ااسخ یا  ایمنی آن در تکامل سلول یا  ایمنی

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

ارسش و ااسخ،  عاطفی
 بحث گرویی

ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

و ااسخ انتها  
کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

9 

فعاال  آشنایی با فرایناد یاا    
  Bلنفوسااامت یاااا  شااادن 

فرایند یا   ( وایمنی یمورال 
 Tفعال شدن لنفوسمت یاا   

 (ایمنی سلولی 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
و ناوع آنتای  ن یااا     Bسااختار مولکاولی گمرناده لنفوسامت      -

 متصل شونده ب  آن را توضمح دید
خاااطره و  B بکاار، لنفوساامت یااا  Bنقااش لنفوساامت یااا   -

 در ااسخ یا  ایمنی یمورال بمان کنداالسماسل یا را 
 شرح دیدورال اولم  و ثانوی  را مخصوصمات ااسخ یا  ایمنی ی -
 B1ناحم  مار ینال زون و  Bفولمکوالر،  Bنقش لنفوسمت یا   -

 را در ااسخ یا  ایمنی یمورال توضمح دید
بر ضد آنتی  ن یا  وابسات    Bنحوه فعال شدن لنفوسمت یا   -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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 آینده

 تکوینی
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 ان نمایدب  تمموس را بم
ی یمورال را ندر کمک ب  ااسخ یا  ایم Tنقش لنفوسمت یا   -

 بمان نماید
درباره ایممت تشکمل فولمکول یا  ثانوی  و مراکز زایاا و نقاش    -

 آن یا در ااسخ یا  ایمنی یمورال توضمح دید
نال یاا   و سمگ فرایند یا  بلوغ افمنمتی و ایزوتای  سویچمنگ -
را  از این فرایناد یاا   مربوس ب  یر کدا   و رویداد یا نولو یکوایم
 دید شرح
بر ضاد آنتای  ن یاا  غمار      Bنحوه فعال شدن لنفوسمت یا   -

 وابست  ب  تمموس را بمان نماید
و نااوع آنتاای  ن یااا   Tسااختار مولکااولی گمرنااده لنفوسامت    -

 متصل شونده ب  آن را توضمح دید
بکر و خااطره را در ااساخ یاا  ایمنای      Tنقش لنفوسمت یا   -

 سلولی بمان کند
 خصوصمات ااسخ یا  ایمنی سلولی اولم  و ثانوی  را بمان کند -
 MHCنقش سلول یا  عرض  کننده آنتی  ن و مولکول یاا    -

 را در ااسخ یا  ایمنی سلولی شرح دید
را بمان  Tسمگنال یا  ضرور  برا  فعال شدن لنفوسمت یا   -

 کند
از جملا    Tمورد زیار گاروه یاا  مختلاف لنفوسامت یاا         در -

Th1 ،Th2 ،Th17 ،TCD8+  ،و...، محااامط تماااایز  آن یاااا
عملکرد و وظمف  آن یا و اروفایل ساایتوکاینی یار کادا  توضامح     

 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 امگمر  نماید -

 آشنایی با اصول ایمونمزاسمون  10

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
انواع ایمنی طبمعی  ایمنی گون  ا ، ن اد  و فارد ( را تعریاف    -

 کند
انواع روش یا  کسب ایمنی فعال  طبمعی و مصنوعی( و ایمنی  -

 کندبمان با ذکر مثال غمر فعال  طبمعی و مصنوعی( را 
 کندواکسن را تعریف  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

120 

شرکت در ارسش 
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 مبنا  ایمونولو یک طراحی واکسن را بمان نماید  -
ااسخ یا  ایمنی در مقابل واکسان را بماان   بروز عوامل موثر در  -

 کند
وی گی یا  یک واکسن برا  تحریک ااسخ یا  ایمنی مناساب   -

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

 دیده یا  ممکروب( توضمح نوترکمب و اجزا و فراورد
 مثال یایی از انواع واکسن یا را بمان کند -
 یر نوع واکسن را بمان نمایدمزایا و معایب  -
 اصول نگهدار  و حمل واکسن یا را توضمح دید -
در مورد عوارض جانبی  موضعی و سمساتممک( واکسمناسامون    -

 توضمح دید
 موارد منع واکسمناسمون را توضمح دید -
 ببردیا  نوین تولمد واکسن را نا   روش -
 شرح دیدرا  ش یا  نوینواکسن ب  رو مبنا  طراحی  -
 تجویز واکسن یا  رایج توضمح دید در مورد برنام  زمانی -

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

 م کمیلمانآشنایی با سمست 11

 دانشجو بتواند

 :الف( حیطه شناختی

 نحوه شناسایی سمستم کمیلمان را بمان نماید -
 ایممت سمستم کمیلمان در ااسخ یا  ایمنی را توضمح دید -
 وی گی یا  اروتئمن یا  سمستم کمیلمان را بمان کند -
درباره مسمر کالسمک سمستم کمیلمان، عوامل فعال کنناده آن   -
 شدن اجزا  این مسمر توضمح دید ترتمب فعالو 
درباره مسمر آلترناتمو  فرعی( سمساتم کمیلماان، عوامال فعاال      -

 کننده آن و ترتمب فعال شدن اجزا  این مسمر توضمح دید
درباره مسمر وابست  ب  لکتمن سمساتم کمیلماان، عوامال فعاال      -

 کننده آن و ترتمب فعال شدن اجزا  این مسمر توضمح دید
سمساتم   ساطح سالولی   مهار کننده یاا  محلاول و  واع درباره ان -

 کمیلمان و عملکرد یر کدا  توضمح دید
 را بمان کندو آن یواد  ارثی  PNH یا  علت بروز بممار  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
یدئو ارو کتور، و

کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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عملکرد و نقش یار  و گمرنده یا  سمستم کمیلمان درباره انواع  -
 کدا  در ااسخ یا  ایمنی توضمح دید

آنافمالتوکساامن سمسااتم  اجاازاا ااسااونمن گاار و  درباااره انااواع -
 توضمح دیدایممت یر کدا  در ااسخ یا  ایمنی و کمیلمان 

 کندنقایص سمستم کمیلمان را بمان انواع  -
 عواقب یر کدا  از نقایص سمستم کمیلمان را شرح دید -
مکانمسم یا  فرار ممکروب یا از سمساتم کمیلماان را باا ذکار      -

 مثال توضمح دید
بماان  یاا  سمساتم کمیلماان را     منئروش یا  سانجش ااروت   -

 نماید

 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 امگمر  نماید -

12 

آشنایی با کمیلکس ساازگار   
 HLA/ (MHC)بافتی اصلی 

و فرایند اردازش و عرض  آنتی 
  ن

 دانشجو بتواند 

 الف( حیطه شناختی:
 الگاو  ، نحوه شناساایی و  MHCورد مایمت مولکول یا  در م -

 توارث این مولکول یا توضمح دید
 را بمان نماید MHCایممت الی مرفمسم مولکول یا   -
 را نا  ببرد MHCکالس یا  مختلف مولکول یا   -
کااد کننااده  کالساامک و غماار کالساامک  ن یااا درباااره انااواع  -

کروماوزومی ایان  ن   و جایگاه  IIو  Iکالس  MHCمولکول یا  
 توضمح دیدیا 
 IIIکالس  MHC ن یا  کد کننده مولکول یا  درباره انواع  -
 توضمح دیدجایگاه کروموزومی این  ن یا و 
 شرح دیدرا  IIو  Iکالس  MHCساختار مولکول یا   -
را  IIو  Iکاالس   MHCسلول یا  بمان کننده مولکاول یاا     -

 نا  ببرد
 توضمح دید فرایند عرض  آنتی  ن را -
در ااساخ یاا     Iکاالس   MHCنقش و عملکرد مولکول یاا    -

 ایمنی را توضمح دید
، کااالرتمکولمن، یااوبی کااوئمتمن،  B2Mنقااش مولکااول یااا    -

در مسمر عرض   ERP 57و  ERAP، تاااسمن، TAPاروتئازو ، 
 را بمان کند Iکالس  MHCآنتی  ن با مولکول یا  

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
، ارسش و ااسخ
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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، HLA DMره ناا متغمار،   نقش مولکول یا  کاتیسمن، زنجما   -
HLA DO ن باا مولکاول یاا    یعرض  آنتا  رمدر مس   MHC 

 کند انمب را IIکالس 
 عرض  متقاطع را توضمح دید -
و نقااش آن یااا در عرضاا              CD1در مااورد مولکااول یااا     -

 آنتی  ن یا  لمیمد  توضمح دید
و بااروز برخاای         HLAدر مااورد ارتباااس آلاال یااا  مختلااف    -

 یا توضمح دید   بممار 
 و کاربرد آن یا را توضمح دید HLAروش یا  تعممن  -

 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 امگمر  نماید -

13 
باا فرایناد ااردازش و     آشنایی

 عرض  آنتی  ن

 دانشجو بتواند 

 الف( حیطه شناختی:
 نتی  ن را توضمح دیدفرایند عرض  آ -
در ااساخ یاا     Iکاالس   MHCنقش و عملکرد مولکول یاا    -

 ایمنی را توضمح دید
، کااالرتمکولمن، یااوبی کااوئمتمن،  B2Mنقااش مولکااول یااا    -

در مسمر عرض   ERP 57و  ERAP، تاااسمن، TAPاروتئازو ، 
 را بمان کند Iکالس  MHCآنتی  ن با مولکول یا  

، HLA DMسمن، زنجماره ناا متغمار،    نقش مولکول یا  کاتی  -
HLA DO ن باا مولکاول یاا    یعرض  آنتا  رمدر مس   MHC 

 کند انمب را IIکالس 
 عرض  متقاطع را توضمح دید -
و نقااش آن یااا در عرضاا              CD1در مااورد مولکااول یااا     -

 آنتی  ن یا  لمیمد  توضمح دید
   و بااروز برخاای      HLAدر مااورد ارتباااس آلاال یااا  مختلااف    -

 بممار  یا توضمح دید  
 و کاربرد آن یا را توضمح دید HLAروش یا  تعممن  -

 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 امگمر  نماید -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
سش و ااسخ، ار

 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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 آشنایی با سایتوکاین یا 14

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 یا توضمح دیدسایتوکاین عملکرد  درباره خصوصمات و نحوه -
یاا را توضامح    اثرات اتوکرین، ااراکرین و انادوکرین ساایتوکاین   -

 دید
وا ه یا  الموتروامسم، سمنر یسم، آنتاگونمسم و ریداندنسای را   -

 تعریف نمایددر مورد سایتوکاین یا 
ساایتوکاین یاا     و تااثمرات  وی گای یاا  منابع سلولی، در مورد  -

بار ااساخ یاا  ایمنای     ( TNF-αو  IL-1 ،IL-6امش التهاابی   
 توضمح دید

 را بمان کند TNF-αاثرات موضعی و سمستممک  -
  وی گای یاا و تااثمرات ساایتوکاین یاا       منابع سلولی، در مورد -

IL-2 ،IL-4 ،IL-5 ،IL-12، IL-13 ،IL-15، IL-17 ،    
IL-18 ،IL-21  وIL-22 بر ااسخ یا  ایمنی توضمح دید 

وی گای یاا و تااثمرات ساایتوکاین یاا       منابع سلولی، در مورد  -
( باار ااسااخ یااا  ایمناای   TGF-βو  IL-10 ،IL-35مهااار   
 توضمح دید

وی گای یاا و تااثمرات ساایتوکاین یاا        منابع سلولی، در مورد -
    ( و اناااواع مختلاااف  IL-11و  IL-3  ،IL-7 ،IL-9خونسااااز   

 توضمح دید (CSFs)فاکتور یا  محرک کلونی 
ع اینترفرون یا و اثرات آن یا بر ااساخ یاا  ایمنای را بماان     انوا -

 نماید
 نقش سایتوکاین یا در بروز بممار  یا را بمان نماید -
 در مورد استفاده درمانی از سایتوکاین یا توضمح دید -
 کندسایتوکاین یا  جاذب سلول یا  کموکاین یا( را تعریف  -
 ندیا را بمان ک کموکاینار   مبنا  نامگ  -
نحوه عملکرد و تاثمرات کموکاین یاا بار ااساخ یاا  ایمنای را       -

 شرح 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 امگمر  نماید -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ااسخ، ارسش و 

 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 
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  تاولرانس(  آشنایی باا تحمال  

 ایمونولو یک
 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی
-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 

120 
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 کندایمونولو یک را تعریف  (تولرانستحمل   -
 را بمان نماید تحمل ایمونولو یک ایممت -
 ایموناو ن عوامل موثر در بروز یا عد  بروز تحمال بار ضاد یاک      -

 خاص را بمان نماید
 کندتحمل مرکز  و محمطی را تعریف  -
 ح   کلونال و آنر   را تعریف کند -
 Tدرباااره مکانمساام یااا  تحماال مرکااز  در لنفوساامت یااا   -

 توضمح دید
 را شارح   Tمکانمسم یا  تحمال محمطای در لنفوسامت یاا       -

 دید
تنظممای در مکانمسام یاا  تحمال را      Tنقش لنفوسمت یاا    -

 بمان نماید
            در باااروز تحمااال در مقابااال Th3نقاااش لنفوسااامت یاااا   -

 آنتی  ن یا  خوراکی را توضمح دید
 Bیااا  درباااره مکانمساام یااا  تحماال مرکااز  در لنفوساامت  -

 توضمح دید
 را شارح   Bمکانمسم یا  تحمال محمطای در لنفوسامت یاا       -

 دید
مکانمسم یا  مهار ااسخ یا  ایمنی در منااط  حفاظات شاده     -

 مثل چشم و مغز را 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 امگمر  نماید -

کتاب، مقاالت  بحث گرویی
مرتبط، نر  افزار 
Power Point 

کالس و کسب 
آمادگی برا  

Quiz   جلس
 آینده

16 
جمااع بنااد  مطالااب و رفااع  

 اشکال

 دانشجو بتواند
 ایممت و ید  ارائ  این واحد درسی را بمان نماید -
 مباحث ارائ  شده در طول تر  را شرح دید -
 با اشتماق و انگمزه در امتحان اایان تر  شرکت نماید -

-شناختی
 عاطفی

ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

- 120 
شرکت در ارسش 

 و ااسخ 
 آزمون اایانی

 

 

 

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 منابع:
 Cellular And Molecular Immunology; Abul K Abbas (آخرین ویرایش، ترجمه دکتر رضا فرید حسینی)  
 Immunology: Theoretical and Practical Concepts in Laboratory Medicine; Zane HD (Latest edition) 

 Immunology; Roitt (Latest edition) 

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

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 .% کل نمره20: کوئیز و تکالیف درسی؛ % کل نمره80: آزمون پایان ترم


