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 و مفاایمم اایا    آشنایی با علم

، تاریخچاااا  و نولااااو  ایمو
 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،   -

دام لنفااو ، کلاون،   ایمونو ن، آنتی باد ، سایتوکاین، ااسونمن، انا 
 انتخاب کلون، خاطره ایمونولو یک و واکسن ارائ  نماید

 بمان کندتعاریف کلی از سمستم ایمنی ذاتی و اختصاصی  -

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

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 

مقاالت کتاب، 
نرم افزار ، مرتبط

Power Point 
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)ساااد یاااا    و اجااازا  آن
سمساتم  آناتوممکال، سلول یا، 

 و ...(کمپلمان 

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

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

تناسالی توضامح   -گوارش، دستگاه تنفس، چشام و دساتگاه ادرا   
 دید
مهار کننده ااتو ن یاا در ایمنای    و خونی فاکتور یا  شمممایی -

 ببردذاتی را نام 
مهار کننده ااتو ن یا در  یو خون ییامممش  فاکتور یا عملکرد -
 را توضمح دید یذات یمنیا
، نحوه تکامل و وظایف یر ول یا  سمستم ایمنی ذاتیسلدرباره  -

 توضمح دیددر مواجه  با عوامل عفونی یک 
شناساااگر یااا   مکانمساام یااا  شناسااایی عواماال ممکروباای و -

 بمان کندسمستم ایمنی ذاتی را 
 ایممت سمستم کمپلمان در ااسخ یا  ایمنی را توضمح دید -
تمو و امساامر یااا  سمساتم کمپلمااان )کالساامک، آلترناا دربااره   -

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

مهار کننده یاا  محلاول و ساطح سالولی سمساتم      درباره انواع  -
 کمپلمان و عملکرد یر کدام توضمح دید

ن را نام بارده  اجزاء ااسونمن گر و آنافمالتوکسمن سمستم کمپلما -
 و ایممت یر کدام در ااسخ یا  ایمنی را بمان کند

 و عواقب یر کدام توضمح دیددرباره نقایص سمستم کمپلمان  -
مکانمسم یا  فرار ممکروب یا از سمساتم کمپلماان را باا ذکار      -

 مثال توضمح دید

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

ارسش و ااسخ،  عاطفی
 بحث گرویی

ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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کالس و کسب 

گی برا  آماد
Quiz   جلس

 آینده

3 
و  آشنایی با انواع آنتای  ن یاا  

 آنتی باد  یا

 دانشجو بتواند

 :الف( حیطه شناختی

آلااار ن، تاااولر ن،            ، ایموناااو ن ،تعااااریف علمااای از آنتااای  ن -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
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 ارائ  دید آنتی  نسمت  و ایمونو نسمت 
 کندیف آنتی  ن یا وابست  و غمر وابست  ب  تمموس را تعر -
 نام ببرد را موسموابست  ب  ت رم ن یا وابست  و غ یآنتانواع   -
خصوصامات یرکادام    وانواع آنتی  ن یا و  اای توپ یاا   درباره  -

 توضمح دید
 نماید بمانشرایط الزم برا  ایمونو نسمت  یک مولکول را  -
 آن توضمح دید تدر مورد یااتن و خصوصما -
 کندادجوان را تعریف  -
 واع ادجوان یا و مکانمسم یا  عمل آن یا را بمان نمایدان -
درباره ساختار آنتی باد ، انواع زنجماره یاا  سانگمن و سابک      -

آنتی باد  و نحاوه نامگارار  کاالس یاا  مختلاف آنتای بااد         
 توضمح دید

و اااراتوپ )ایادئوتای ( را تعریاف     Fab ،FC ،CDRوا ه یا   -
 نماید
ر مولکول یاا  آنتای بااد  را بماان     مکانمسم یا  ایجاد تنوع د -

 کند
در مورد خصوصمات سااختار ، نقاش و عملکارد کاالس یاا        -

توضامح   (IgG, IgM, IgA, IgE, IgD)مختلاف آنتای بااد     
 دید
در مورد ویژگی یا  آنتی  ن یا و آنتی باد  یاا  گاروه یاا      -

 و گروه یا  خونی فرعی توضمح دید ABO ،Rhخونی 
ساازگار  یاا  ایمونولو یاک انتقاال خاون و      علل بروز نادرباره  -

 مکانمسم بروز یر کدام شرح دید
 آنتی باد  منوکلونال و الی کلونال را تعریف کند -
 مفهوم آنتی سرم و تمتر آنتی باد  را بمان نماید -

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگام تدریس، با انگمزه ب  درس توج  کند -
 شت  باشد  در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال دا -
 با انگمزه و اشتماق، مطالب را در طول کالس امگمر  نماید -

مرتبط، نرم افزار 
Power Point 

آمادگی برا  
Quiz   جلس

 آینده

4 
آشنایی با اعضاا و بافات یاا     

 لنفاو 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 ایممت اعضا  لنفاو  در ااسخ یا  ایمنی را بمان نماید -
 ببرداعضا  لنفاو  اولم  و ثانوی  را نام  -
 توضمح دیداعضا  لنفاو  اولم  و ثانوی  را  اساس تقسمم بند  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 

قاالت کتاب، م
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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سمستم ایمنی در مغز اساتخوان    یاتکامل سلول  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
 دیداختار طحال را توضمح س -
تم ایمنای در طحاال و    سا محل اساتقرار سالول یاا  سم   درباره  -

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

 توضمح دید یا در ااسخ یا  ایمنی آن آن یا و نقش

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگام 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 -

 آینده

5 
فعاال  آشنایی با فرایناد یاا    
 Tو  Bشدن لنفوسامت یاا    
 )ایمنی یمورال و سلولی(

 دانشجو بتواند

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

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

 االسماسل یا را در ااسخ یا  ایمنی یمورال بمان کند
 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   -

 را بمان نماید و غمر وابست  ب  تمموس ب  تمموس
ی یمورال را ندر کمک ب  ااسخ یا  ایم Tنقش لنفوسمت یا   -

 بمان نماید
ل یاا   ناو سمگ فرایند یا  بلوغ افمنمتی و ایزوتای  سویچمنگ -
را  از این فرایناد یاا   مربوس ب  یر کدام و رویداد یا  نولو یکوایم
 دید شرح
و نااوع آنتاای  ن یااا   Tسااختار مولکااولی گمرنااده لنفوسامت    -

-شناختی
 عاطفی

رانی، سخن
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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 متصل شونده ب  آن را توضمح دید
بکر و خااطره را در ااساخ یاا  ایمنای      Tنقش لنفوسمت یا   -

 سلولی بمان کند
 اولم  و ثانوی  را بمان کند خصوصمات ااسخ یا  ایمنی سلولی -
 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    Tدر مورد زیار گاروه یاا  مختلاف لنفوسامت یاا         -

Th1 ،Th2 ،Th17 ،TCD8+ ...بار   ، عملکرد و وظمف  آن یاا و
 و اروفایل سایتوکاینی یر کدام توضمح دید ضد عوامل عفونی

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگام 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 -

6 
آشنایی با اصول ایمونمزاسمون 

 و واکسن یا

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
انواع ایمنی طبمعی )ایمنی گون  ا ، نژاد  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  -
 مبنا  ایمونولو یک طراحی واکسن را بمان نماید -
ااسخ یا  ایمنی در مقابل واکسان را بماان    بروزعوامل موثر در  -

 کند
ویژگی یا  یک واکسن برا  تحریک ااسخ یا  ایمنی مناساب   -

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

 دیدنوترکمب و اجزا و فراورده یا  ممکروب( توضمح 
 ا ذکر نمایدمثال یایی از یر کدام از انواع واکسن یا ر -
   کند را بماناز انواع واکسن یا ام دمزایا و معایب یر ک -
 اصول نگهدار  و حمل واکسن یا را توضمح دید -
در مورد عوارض جانبی )موضعی و سمساتممک( واکسمناسامون    -

 توضمح دید

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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و ااسخ انتها  
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Quiz   جلس
 آینده

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 موارد منع واکسمناسمون را توضمح دید -
 ببردروش یا  نوین تولمد واکسن را نام  -
 شرح دیدرا  از انواع واکسن یا  نوین طراحی یر کداممبنا   -
 تجویز واکسن یا  رایج توضمح دید در مورد برنام  زمانی -

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

7 
آشنایی با واکنش یا  ازدیااد  

بممااار  یااا    و حساساامت
 و ایمونولو   اموندودایمنی خ

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 مفهوم ازدیاد حساسمت و علت بروز آن را بمان نماید -
طبق  بند  واکنش یا  ازدیاد حساسمت و مبناا  ایان طبقا      -

 بند  را بمان کند
)فاور ( را   1مکانمسم بروز واکنش یا  ازدیاد حساسمت تما    -

 توضمح دید
 لر   و راه یا  کنترل آلر   را بمان نمایدعلت بروز آ -
 تشخمص آزمایشگایی آلر   را نام ببرد اصلی روش یا  -
 و نحوه انجام آن توضمح دید Prick testدر مورد  -
در مورد ایمونوتراای ب  منظور از بمن بردن آلر   و مبناا  ایان    -

 روش توضمح دید
)واکانش   2مکانمسم بروز واکنش یا  ازدیااد حساسامت تما      -

    یا  سایتوتوکسمک با واسط  آنتی باد ( را توضمح دید
  ماار مب مان، یخاود ا  کما تییموال  مارمبروز ب سممعلت و مکان -

مقاااوم باا   ابااتیحاااد، د یسااممنااوزادان، تااب رومات کمااتییموال
 یاسااتنمسااندروم گودااسااچر، م س،یولگااار گااوسمامف ن،مانسااول
د و لوااوس اریتمااتوز   ، آرتریات روماتوئما  وزیا گر  مارمب، سیگراو
    کند انمرا ب ستممکمس
)کماپلکس   3مکانمسم بروز واکنش یا  ازدیاد حساسمت تما    -

 یا  ایمنی( را توضمح دید
یا  آرتریات روماتوئماد و لوااوس      مارمبروز ب سممعلت و مکان -

 کند انمرا ب اریتماتوز سمستممک
یااد  زدا) 4مکانمسم بروز واکنش یاا  ازدیااد حساسامت تما       -

 حساسمت تاخمر ( را توضمح دید
 یار کادام  کااربرد  تسات توبرکاولمن و    و Patch testدر مورد  -

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

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

، نرم افزار مرتبط
Power Point 
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 توضمح دید
 انواع اموند )اتولوگ، سمنژنمک، آلو ن و زنو ن( را تعریف نماید -
مکانمسم یا  ایمنولو یک درگمر در رد اموند فوق حااد را بماان    -

 کند
 د اموند حاد را بمان کندمکانمسم یا  ایمنولو یک درگمر در ر -
 مکانمسم یا  ایمنولو یک درگمر در رد اموند مزمن را بمان کند -
مکانمساام عماال دارو یااا  امشااگمر  کننااده از رد امونااد       -

)سمکلوسپورین، تاکرولمموس، رااامایسمن، کورتمکواستروئمد یاا و  
OKT3را شرح دید ) 

 آزمون یا  سازگار  بافتی برا  اموند بمان کند -
 کاربرد اموند سلول یا  بنماد  خونساز را بمان نماید -
معمار یا  انتخااب ایادا کنناده مناساب سالول یاا  بنمااد          -

 خونساز را بمان نماید
را توضامح   (GVHD)مکانمسم بروز بمما  اموند علم  ممزباان   -

 دید
نحاوه درماان ایان    و  GVHDرایکار یا  امشاگمر  از باروز    - 

 بممار  را بمان نماید

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگام 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 -

8 
   سارطان  آشنایی با ایمونولو
 و نقایص ایمنی

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 نحوه شکل گمر  تومور را توضمح دید -
نفوم و لوسمی( را سارکوم، ل ،انواع مختلف سرطان یا )کارسمنوم -

 تعریف نماید
 دید شرحنظری  مراقبت ایمنی را  -
و آنتی  ن یا  یماراه   (TSA)ن یا  اختصاصی تومور  آنتی  -

   کندرا تعریف  (TAA)تومور 
، انکو ن یا، فرایناد یاا  تنظامم    نقش  ن یا  سرکوبگر تومور -

، آنتی  ن یا  انکوفتاال و عفونات یاا     DNAبمان  ن و ترممم 
 بمان کندبا ذکر مثال در بروز تومور یا را  یویروس

اختصاصی )واسط  یا  ایمنی سالولی   ذاتی و ااسخ یا  ایمنی -
 دید شرحو یمورال( بر ضد تومور یا را 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی

وایت برد، ما یک، 
ویدئو ارو کتور، 
کتاب، مقاالت 
مرتبط، نرم افزار 
Power Point 
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 را بمان مکانمسم یا  فرار سلول یا  تومور  از سمستم ایمنی  - 
 کند
-AFP ،CEA ،CA15-3 ،CA19کاربرد تومور ماارکر یاا     -

9 ،CA-125و PSA   در تشخمص زود ینگام و ارزیابی درماان را
 بمان نماید

 و  امامد یا  آن را شرح دید نقایص ایمنی علل بروز -
 صینقاا  و ویژگی یا و نحوه بروز  نقایص ایمنی اولم  )مادرزاد ( -
 را بمان نمایدی( )اکتساب  یثانو یمنیا
 بممااار  گرانولوماااتوز ماازمنو عالئاام بااالمنی مکانمساام بااروز  -

(CGD) نقص چسبندگی لکوسمت ،(LAD)   سندروم چادیا ،
، نقاص ایمنای   (CVIDs)یمگاشی، نقاص ایمنای شاایع متغمار     

، ساندروم د  جار ، لنفوسامت برینا ،     (SCIDs)مرکب شدید 
، ساندروم  Xسندروم ویسکوت آلدریچ، آگاماگلوبمنمی وابست  با   

Hyper IgM       آتاکسای تالنژکتااز  و نقاص در ایزوتایا  یاا ،
 را توضمح دید باد آنتی 
 روش یا  درمانی برا  نقایص ایمنی را بمان کند -
 توضمح دید HIVدرباره نقص ایمنی ثانوی  متعاقب آلودگی با  -

 ب( حیطه عاطفی:
 در ینگام 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  -

9 
جمااع بنااد  مطالااب و رفااع  

 اشکال

 شجو بتوانددان
 ایممت و یدف ارائ  این واحد درسی را بمان نماید -
 مباحث ارائ  شده در طول ترم را شرح دید -
 با اشتماق و انگمزه در امتحان اایان ترم شرکت نماید -

-شناختی
 عاطفی

ارسش و ااسخ، 
 بحث گرویی
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