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1 
آشنایی با علم و مفاایمم اایا    

ی ایمونولوژی و ااسخ یای ایمن
 ذاتی

 دانشجو بتواند

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

ایمونوژن  آنتی بادی  سایتوکاین  ااسونمن  انادا  لنفااوی  کلاون     
 ون  خاطره ایمونولوژیک و واکسن ارائ  نمایدانتخاب کل

نقش و ایممت سمستم ایمنی ذاتی در ااسخ ب  عوامل ااتوژن را  -
 بمان نماید

 اجزای اصلی سمستم ایمنی ذاتی را نا  ببرد -
مکانمسم یای محافظتی ایمنی ذاتی در اوسات  دساتهاه   درباره  -

وضامح  تتناسالی  -گوارش  دستهاه تنفس  چشام و دساتهاه ادرای  
 دید

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی  
ارسش و ااسخ  
 بحث گرویی

وایت برد  ماژیک  
ویدئو اروژکتور  
کتاب  مقاالت 
مرتبط  نر  افزار 
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 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


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

 دانشجویان( برگزار گردد.
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فاکتور یای شمممایی و خونی مهار کننده ااتوژن یاا در  عملکرد  -
 ایمنی ذاتی را توضمح دید

شار   سلول یای سمستم ایمنی ذاتای را  نحوه تکامل و عملکرد  -
 دید

مکانمسم یای شناسایی عوامل ممکروبی و شناساگر یاای  درباره  -
 توضمح دیدسمستم ایمنی ذاتی 

 در ااسخ یای ایمنی را توضمح دید ایممت سمستم کمپلمان -
دربااره مساامر یااای سمساتم کمپلمااان آکالساامک  آلترناااتمو و    -

لکتمن(  عوامل فعال کننده آن یا و ترتمب فعال شدن اجزای ایان  
 مسمر یا توضمح دید

مهااار کننااده یااای محلااول و سااطح ساالولی سمسااتم عملکاارد  -
 کمپلمان را توضمح دید

ونمن گار و آنافمالتوکسامن سمساتم    اجزاء ااسایممت و عملکرد  -
 شر  دیدکمپلمان را 

 نقایص سمستم کمپلمان توضمح دیددر مورد عواقب  -
را باا ذکار    کمپلماان مکانمسم یای فرار ممکروب یا از سمساتم   -

 مثال توضمح دید

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینها  تدریس  با انهمزه ب  درس توج  کند -
 ل داشت  باشد  در مباحث مطر  شده  مشارکت فعا -
 با انهمزه و اشتماق  مطالب را در طول کالس امهمری نماید -

2 
آشنایی با انواع آنتای ژن یاا و   

و بافاات یااا و  آنتاای بااادی یااا
 اعضای لنفاوی

 دانشجو بتواند

 :الف( حیطه شناختی
آلااارژن  تاااولرژن               تعااااریف علمااای از آنتااای ژن  ایموناااوژن  -

 آنتی ژنسمت  و ایمونوژنسمت  ارائ  دید
 نماید  تمموس را تعریف آنتی ژن یا وابست  و غمر وابست  ب -
 و اناواع آن یاا   آنتی ژن یاا و  ااای تاوا یاا    درباره خصوصمات  -

 توضمح دید
 شرایط الز  برای ایمونوژنسمت  یک مولکول را بمان نماید -
 در مورد یااتن و خصوصمات آن توضمح دید -
 انواع ادجوان یا و مکانمسم یای عمل آن یا را بمان نماید -
نتی بادی  انواع زنجماره یاای سانهمن و سابک     درباره ساختار آ -

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

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی  
ارسش و ااسخ  
 بحث گرویی

ماژیک  وایت برد  
ویدئو اروژکتور  
کتاب  مقاالت 
مرتبط  نر  افزار 
Power Point 
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و اااراتوا آایادئوتای ( را تعریاف     Fab  FC  CDRواژه یای  -
 نماید

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

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

 آنتی بادی منوکلونال و الی کلونال را تعریف کند -
 مفهو  آنتی سر  و تمتر آنتی بادی را بمان نماید -
 Tدر مورد ساختار تمموس و نقش آن در تکامل لنفوسمت یای  -

 توضمح دید
ار گاره یاای لنفااوی و محال     در مورد سمستم لنفااوی  سااخت   -

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

  محل اساتقرار سالول یاای ایمنای در طحاال و      ساختار طحال -
   یای ایمنی را شر  دید خنقش طحال در ااس

در مورد لوزه یا و بافت یای لنفاوی وابست  ب  مخاط  سااختار و   -
 و نقش آن یا در ااسخ یای ایمنی توضمح دید انواع آن یا

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینها  تدریس  با انهمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطر  شده  مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انهمزه و اشتماق  مطالب را در طول کالس امهمری نماید -

3 

ااساخ یاای ایمنای     باآشنایی 
و اصااول  یمااورال و ساالولی 

ایمونمزاسمون و واکسان یاا و   
 ایمونولوژی بارداری

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی: الف(
نحوه تولمد و تکامل سلول یای سمستم ایمنی در مغز اساتخوان   -

 از سلول بنمادی خونساز را بمان نماید
خاااطره و  Bبکاار  لنفوساامت یااای  Bنقااش لنفوساامت یااای  -

 االسماسل یا را در ااسخ یای ایمنی یمورال بمان کند
 B1 ناحم  مارژینال زون و Bفولمکوالر   Bنقش لنفوسمت یای  -

 را در ااسخ 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
در کمک ب  ااسخ یای ایمنی یمورال را  Tنقش لنفوسمت یای  -

 بمان نماید

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی  
ارسش و ااسخ  
 بحث گرویی

وایت برد  ماژیک  
ویدئو اروژکتور  

  مقاالت کتاب
مرتبط  نر  افزار 
Power Point 
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 تعریف کندفرایند یای بلوغ افمنمتی و ایزوتای  سویچمنگ را  -
بکر و خااطره را در ااساخ یاای ایمنای      Tنقش لنفوسمت یای  -

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

 کند
از جملا    Tدر مورد زیار گاروه یاای مختلاف لنفوسامت یاای        -

Th1  Th2  Th17  TCD8+    و...  عملکرد و وظمف  آن یاا بار
 وضمح دیدضد عوامل عفونی ت

انواع ایمنی طبمعی آایمنی گون  ای  نژادی و فاردی( را تعریاف    -
 کند
انواع روش یای کسب ایمنی فعال آطبمعی و مصنوعی( و ایمنی  -

 کندغمر فعال آطبمعی و مصنوعی( را با ذکر مثال بمان 
 مبنای ایمونولوژیک طراحی واکسن را بمان نماید -
منی در مقابل واکسان را بماان   عوامل موثر در بروز ااسخ یای ای -

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

 را بمان نماید
اناواع واکسان یاا آزناده  زناده       نحوه تولماد و عملکارد   در مورد -

ضعمف شده  کشت  شده  نوترکمب و اجزا و فراورده یای ممکروب( 
 دیدتوضمح 

 اصول نههداری و حمل واکسن یا را توضمح دید -
در مورد عوارض جانبی آموضعی و سمساتممک( واکسمناسامون    -

 توضمح دید
 موارد منع واکسمناسمون را توضمح دید -
 شر  دیدروش یای نوین تولمد واکسن را مبانی و اصول  -
 در مورد برنام  زمانی تجویز واکسن یای رایج توضمح دید -
ارتباط مادر با جنمن آب  عنوان یاک اموناد نمما  بمهانا      درباره  -

 برای مادر( توضمح دید
نظریات اولم  دربااره توجما  چهاونهی عاد  رد جنامن توساط        -

 سمستم ایمنی مادر را بمان نماید
را در تحمل مادر نسابت با  جنامن     MHCنقش مولکول یای  -

 بمان نماید
نس ساایتوکاینی  درباره ایممت ساایتوکاین یاای مهااری و بااال     -

سمستم ایمنای ماادر در دوران باارداری در جهات حفان جنامن       
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 توضمح دید
تنظممی در دوران بارداری و تاثمرات آن یاا   Tنقش سلول یای  -

 بر بقای جنمن را بمان نماید
 عوامل ایمونولوژیک موثر در ناباروری توضمح دیددرباره  -
 دید شر ر  را مکانمسم یای مهار ااسخ یای ایمنی بر ضد اسپ -

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینها  تدریس  با انهمزه ب  درس توج  کند -
 در مباحث مطر  شده  مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انهمزه و اشتماق  مطالب را در طول کالس امهمری نماید -

4 

آشنایی با واکنش یای ازدیااد  
حساساامت و بمماااری یااای   

   ایمونولااااوژی خااااودایمنی
 سرطان و نقایص ایمنی

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 ساسمت و علت بروز آن را بمان نمایدمفهو  ازدیاد ح -
طبق  بندی واکنش یای ازدیاد حساسمت و مبناای ایان طبقا      -

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

 توضمح دید
 علت بروز آلرژی و راه یای کنترل آلرژی را بمان نماید -
 رژی را نا  ببردروش یای اصلی تشخمص آزمایشهایی آل -
 و نحوه انجا  آن توضمح دید Prick testدر مورد  -
در مورد ایمونوتراای ب  منظور از بمن بردن آلرژی و مبناای ایان    -

 روش توضمح دید
آواکانش   2مکانمسم بروز واکنش یای ازدیااد حساسامت تما      -

 یای سایتوتوکسمک با واسط  آنتی بادی( را توضمح دید    
 یماار مب مان  یخاود ا  کما تییموال یمارمبروز ب مسمعلت و مکان -

مقاااو  باا   ابااتیحاااد  د یسااممنااوزادان  تااب رومات کمااتییموال
 یاسااتنمسااندرو  گودااسااچر  م س یولهااار هااوسمامف ن مانسااول
  آرتریات روماتوئماد و لوااوس اریتمااتوز     وزیا گر یمارمب  سیگراو

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

 یای ایمنی( را توضمح دید
یای آرتریات روماتوئماد و لوااوس     یمارمبروز ب سممعلت و مکان -

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

 حساسمت تاخمری( را توضمح دید

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی  
ارسش و ااسخ  
 بحث گرویی

وایت برد  ماژیک  
ویدئو اروژکتور  
کتاب  مقاالت 
مرتبط  نر  افزار 
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رد یار کادا    و تسات توبرکاولمن و کاارب    Patch testدر مورد  -
 توضمح دید

 نحوه شکل گمری تومور را توضمح دید -
انواع مختلف سرطان یا آکارسمنو   سارکو   لنفو  و لوسمی( را  -

 از نظر منشا تعریف نماید
 نظری  مراقبت ایمنی را شر  دید -
و آنتی ژن یای یماراه   (TSA)آنتی ژن یای اختصاصی تومور  -

 نماید  را تعریف  (TAA)تومور 
نقش ژن یای سرکوبهر تومور  انکوژن یا  فرایناد یاای تنظامم     -

  آنتی ژن یای انکوفتاال و عفونات یاای    DNAبمان ژن و ترممم 
 ویروسی در بروز تومور یا را با ذکر مثال بمان کند

ااسخ یای ایمنی ذاتی و اختصاصی آواسط  یای ایمنی سالولی   -
 دیدو یمورال( بر ضد تومور یا را شر  

 را بمانم یای فرار سلول یای توموری از سمستم ایمنی مکانمس - 
 نماید

       AFP  CEA  CA15-3کااااربرد توماااور ماااارکر یاااای     -
CA19-9  CA-125 وPSA   در تشخمص زود ینها  و ارزیاابی

 درمان را بمان نماید
 علل بروز نقایص ایمنی و  امامد یای آن را شر  دید -
 صینقاا نی اولم  آمادرزادی( و ویژگی یا و نحوه بروز  نقایص ایم -
 را بمان نماید (یآاکتساب  یثانو یمنیا
مکانمساام بااروز و عالئاام بااالمنی بمماااری گرانولوماااتوز ماازمن    -

(CGD) نقص چسبندگی لکوسمت  (LAD)   سندرو  چادیا  
  نقص ایمنی مرکاب  (CVID)یمهاشی  نقص ایمنی شایع متغمر 

ینا   ساندرو      سندرو  دی جار،  لنفوسامت بر  (SCID)شدید 
 Hyper  ساندرو   Xویسکوت آلدریچ  آگاماگلوبمنمی وابست  ب  

IgM  آتاکسی تالنژکتازی و نقص در ایزوتای  یای آنتی باادی را  
 توضمح دید

 روش یای درمانی برای نقایص ایمنی را بمان کند -
 توضمح دید HIVدرباره نقص ایمنی ثانوی  متعاقب آلودگی با  -

 ب( حیطه عاطفی:
 ر ینها  تدریس  با انهمزه ب  درس توج  کندد -
 در مباحث مطر  شده  مشارکت فعال داشت  باشد   -
 با انهمزه و اشتماق  مطالب را در طول کالس امهمری نماید -



 

 حیدریهت ترب علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

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 شر  دید -
 شرکت نماید با اشتماق و انهمزه در امتحان اایان تر  -

-شناختی
 عاطفی

ارسش و ااسخ  
 بحث گرویی

- 120 
شرکت در ارسش 

 و ااسخ 
 آزمون اایانی

 

 منابع:
 Cellular And Molecular Immunology; Abul K Abbas (آخرین ویرایش، ترجمه دکتر رضا فرید حسینی) 
 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 
 

 % کل نمره20               و تکالیف درسی کوئیز ؛                           % کل نمره80                       آزمون پایان ترم نحوه محاسبه نمره کل:


