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 (Course Plan)ایمنی شناسی طرح درس                                                                                       

                                                                                       
 )ترم اول فيزیوپات(پزشکی 5:  دانشجویان ترم گروه فراگير                                                                                                                      بالینی ایمنی شناسی عنوان درس :                  

 10-12شنبه دوروز و ساعت کالس:                                                                                                                       1400-1401 یليتحص سال اولنيمسال :                  

 جعفر حاجوی:  مدرسنام                                                                                                                       ساعت( 17) تئوریواحد  1 تعداد واحد :                  

 از: يش نيپ                 

                                   

 شرح درس:

قاومت بدن و موثر در ماين درس روش هاي كنترل بيماري در انسان و راههاي مختلف مقابله بدن با عوامل عفوني را شرح  داده مي شود. همچنين  به مکانيسم هاي   در 

بررسي قرار مي دهد. راههاي ورود عوامل بيماري به بدن  مي پردازد. شناخت بيماريهاي قابل پيشگيري توسط واكسن و مکانيزم عمل واكسن ها و تومورها را مورد 

 درادامه بحث به مکانيسم هاي درگير در ايمني بين نوزاد و مادر مي پردازد.

هــدف کلــي:

  پايه ايمني شناسي و موارد استفاده آنها در پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريهاآشنايي با مفاهيم 

 :درس اهــداف ويژه

 پديده تحمل )تولرانس( -

  تئوريهاي خود ايمني - 

 ايمني شناسي بيماريهاي عفوني  -

 واكسيناسيون -

 ايمني شناسي بدخيمي ها  -

 حساسيت شديد نوع اول, دوم ,سوم و چهارم  -

 يمنينقص ا -

   ايمونوهماتولوژي -

روش تدریس:

پرسش و پاسخ برگزار و ,نمایش اسالید و پاور پوینت صورت سخنرانیمباحث این درس به  ،به منظور دستيابی به اهداف آموزشی تعيين شده

 ميشود.

 : پیش سازمان دهندهالگوی تدریس
وظایف و تکالیف دانشجو:

 از فراگيران انتظار ميرود:

 د قيقه از ورود به کالس اجتناب کرده و بد ین ترتيب  ر صورت تاخير بيش از درس بد ون تاخير حضور یابند و د کالس در تمام جلسات

در حفظ نظم کالس سهيم باشند.

 .در بحثهای کالس بطور فعال شرکت نمایند

 در آزمونهای ميان د وره ای شرکت نمایند

  در صورتيکه غيبت بيش از حد مجاز باشد: س بيشتر باشد،ساعات کال  /غيبت در کالس نباید از حد مجاز

 غيبتها موجه باشد ،آن واحد درسی حذ ف می شود. /چنانچه بيش از -الف  

 .)با نظر محترم آموزش دانشگاه(چنانچه غيبتها غير موجه باشد ،نمره صفر برای آن منظور خواهد شد-ب  
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  روش ارزشیابی دانشجو:

 .آزمون کتبی وبر حسب نوع موضوع به صورت چهار جوابی, غلط و صحيح ,جور کردنی ,جا خالی و یا تشریحی می باشدارزشيابی به صورت 

 درصد                                                                                           ز روزانهيا کوئیآزمون ميان ترم          

 درصد                                                                                                                     ن ترم        آزمون پایا        

 درصد                              در کالس انالین و مشاهده و دریافت فيلم های اموزشی کالسیحضور مرتب و فعال          

 درصد                                                                                                                                                                        کل جمع         

                                                             

 مطالعه: اصلی منابع

 ايمني شناسي سلولي و مولکولي ابوالعباس ترجمه دكتر ماهرو مير احمديان و همکاران -1

 ايمني شناسي كوباي -2

 ايمني شناسي پاول -3

 :منابع فرعی مطالعه

 نولوژي ، دكتر محمد وجگانيوايم -1

 نوزنولوژي  الي بنجامين و همکاران ترجمه دكتر نويد علي ياري زوچکيده ايم -2

 

 ب ارائه دروس بر اساس جلسات و اهداف مربوطهيترت
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 اهداف  جلسات موضوع  جلسه

ارزشيابي آغازين،برقراري ارتباط، و -قسمت اول افالين اول  

 تعيين اهداف درس

انواع و شرح تقسيم بندي نقص ايمني -قسمت دوم

 نقص ايمني

 ن انتظاراتاطمينان از پيش نيازها، جايابي و تعيي  -

 را بتواند شرح بدهد.ايمني شناسي  پايه و اساس -

زا شرح  تعريف و خواص عمومي بيماريهاي نقص ايمني -

 دهد

 ارزشيابي تشخيصي افالين دوم

 انواع نقص ايمنيو شرح تقسيم بندي نقص ايمني 

 را بتواند انجام دهد.  تقسيم بندي بيماريهاي نقص ايمني -     

 را بتواند شرح دهد. اع نقص ايمني ثانويهتعريف وانو -    

  آنالين سوم

 ،پاسخهاي ايمني در بيماريهاي ناشي از باكتريها

 ويروسها، انگلها و قارچها

ايمني اكتسابي در مقابل باكتريهااي و پاسخهاي ايمني ذاتي   -        

 خارج سلولي را شرح دهد. و داخل سلولي

 يها از سيستم ايمني را شرح دهد. مکانيسم هاي فرار باكتر   -       

پاسخهاي ايمني ذاتي و ايمني اكتسابي در مقابل ويروساها را    -      

 شرح دهد.

 مکانيسم هاي فرار ويروسها از سيستم ايمني را شرح دهد.   -       

پاسخهاي ايمني ذاتي و ايمني اكتسابي در مقابال انگلهاا را    -       

 شرح دهد.

انيسم هاي دفاع ذاتي و اكتسابي در مقابل انگلها  را شرح مک  -        

 دهد

 ارزشيابي تکويني افالين چهارم

  (تحمل) تولرانس(، خودايمني )اتوايمني

 بيماريهاي خودايمني

 و نقش ايمنوساپرسيو ها در كنترل بيماريها

را شارح  Bو  Tمکانيزمهاي ايجاد تحمل در سطح سلولهاي   -       

 بدهد.

 عوامل موثر در ايجاد تحمل مركزي و محيطي را شرح دهد -       

مکانيسم هاي باروز بيماريهااي خاود وعلل شکست تحمل    -      

  را شرح دهد. ايمني

 مکانيسم پاتولوژيك بيماريهاي خود ايمني را توضيح دهد -       

 اشنايي با گروه هاي خوني پيدا كند - ايمونوهماتولوژي انالين پنجم

 رخي از تست هاي هماتولوژيك را شرح بدهد.اساس ب -

  افالين ششم

پاسخهاي ايمني در مقابل سلولهاي توموري و 

 سرطاني

تعريف بادخيمي و معرفاي عوامال سارطان زا, تقسايم بنادي  -     

 را بداند. سرطانها

 را شناسايي كند. مراقبت ايمني, آنتي ژنهاي توموري -     

م ايمني عليه سالولهاي سارطاني را مکانيسمهاي دفاعي سيست -      

 شرح دهند
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  افالين هفتم 

 واكسن ها و واكسيناسيون

 را به اختصار شرح بدهد.                                  راههاي مختلف ايجاد مصونيت -       

 اجزاي تشکيل دهنده ونحوه عملکرد انواع مختلف واكسنها    -       

 را به اختصار شرح دهد.

را  طرات احتمالي تجويز واكسن و راههاي مقابله با آنخ -

  توضيح بدهد.

  انالين هشتم

 1.2.3.4افزايش حساسيت تيپ 

 

 را بتواند توضيح دهد تقسيم بندي انواع حساسيت شديد  -

روند كل شکل گيري حساسيت شديد تيپ اول, عوامل   -

 را توضيح دهد , تشخيص آلرژيIgE كننده توليد   تعيين 

انواع بيماريهاي تيپ سوم حساسيت شديد,و خصوصيات  -

 را به اختصار شرح دهد بيماريها

ارزيااااااابي پيشاااااارفت تحصاااااايلي دانشااااااجو                                                          امتحان پايان ترم) ارزشيابي تراكمي(   نهم

 موفق باشيد.                             


