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 (Course Plan) ایمنی شناسیطرح درس                                                                                          

                                                                                       
  2ترم  مامايیدانشجويان :  گروه فراگير                                                                                                                      (Immunology) ایمنی شناسی عنوان درس :          

                                                                                                                                 10-12 شنبهدو    : روز و ساعت کالس                                                                                                                                        ۹۷-۹۸ يليتحص سال دومنيمسال          

 جعفر حاجوی:  مدرسنام                                                                                                                              ساعت( 26تئوری)واحد  5/1 احد : تعداد و         

 یا هم نياز: بيوشيميازيش نيپ          

                                   

 س:شرح در

موثر   مکانيسم های . همچنين  به داده مي شودعفوني را شرح   و راههای مختلف مقابله بدن با عواملروش های کنترل بيماری در انسان  این درس

و مکانيزم عمل واکسن ها  بيماری به بدن  مي پردازد. شناخت بيماریهای قابل پيشگيری توسط واکسن ووامل مقاومت بدن و راههای ورود ع در

 درادامه بحث به مکانيسم های درگير در ایمني بين نوزاد و مادر مي پردازد. تومورها را مورد بررسي قرار مي دهد.

هــدف کلــی:

   آشنایي با مفاهيم پایه ایمني شناسي و موارد استفاده آنها در پيشگيری، تشخيص و درمان بيماریها

 

 :درس اهــداف ویژه

 علم ایمني شناسي,آشنایي با تاریخچه پيدایش -

 بازوهای مختلف پاسخ ایمني, سلولها و بافتهای سيستم ایمني- 

 آنتي ژن, انواع ایمنوگلوبين ها،  -

 کمپلکس اصل سازگاری نسجي -

 نحوه پردازش و ارائه آنتي ژن به سلولهای ایمني، -

 و عملکرد آن،  Tتکامل لنفوسيتهای  - 

 ایمني  انواع سيتوکين ها و نقش آنها در سيستم -

  Bو  Tهمکاری لنفوسيتهای  -

 سيستم کمپلمان,  -

 نقص ایمني و پدیده تحمل )تولرانس( و تئوریهای خود ایمني -

 ایمني شناسي بيماریهای عفوني  -

 مصونيت بوسيله واکسن  -

 ایمني شناسي پيوند -

 حساسيت شدید نوع اول, دوم ,سوم و چهارم -

 ایمونوهماتولوژی -

  

روش تدریس:

پرسش و پاسخ برگزار و ,نمایش اسالید و پاور پوینت صورت سخنرانيمباحث این درس به  ،منظور دستيابي به اهداف آموزشي تعيين شده به

 ميشود.

 پیش سازمان دهنده     الگوی 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 د درس بد ون تاخير حضور یابند و در تمام جلسات کالس

در حفظ نظم کالس سهيم باشند.

 .در بحثهای کالس بطور فعال شرکت نمایند
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 در آزمونهای ميان د وره ای شرکت نمایند

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

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

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


   روش ارزشیابی دانشجو:

 .چهار جوابي, غلط و صحيح ,جور کردني ,جا خالي و یا تشریحي مي باشدارزشيابي به صورت آزمون کتبي وبر حسب نوع موضوع به صورت 

 

 درصد                                       ز روزانهيا کوئیآزمون ميان ترم                      

 درصد                                                        آزمون پایان ترم                          

 درصد                                                   حضور مرتب و فعال                              

                                                صددر                                                                              کل جمع                   

                                                         

 :اصلیمنابع 

 عصاره زادگان و همکاران محمد علي ایمني شناسي سلولي و مولکولي ابوالعباس ترجمه -۱

 ژی باليني، دکتر پرویز پاکزاداصول و تفسير آزمایشهای سرولو  -۲

 1389جعفر، نشر حکيم  جویایمني شناسي برای پرستاران، حا -۳

 منابع فرعی:

 ایمنولوژی ، دکتر محمد وجگاني -۱

 ب ارائه دروس بر اساس جلسات و اهداف مربوطه:يترت
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

  اول  

و تعيين اهداف   برقراری ارتباط ارزشيابي آغازین،-قسمت اول

 درس

کاربرد ایمني مقدمات ایمني شناسي،تاریخچه،-قسمت دوم

 تعاریف ،انواع ایمني و سطوح دفاعي بدن شناسي در پزشکي،

 اطمينان از پيش نيازها،  -

 جایابي  -

 تعيين انتظارات   -

 را بتواند شرح بدهد.ایمني شناسي  پایه و اساس -

 انواع ایمني را از نظر ذاتي و اکتسابي بودن توضيح بدهد.  -

  ایي کند.سطوح دفاعي بدن را براحتي شناس  -

 بداند. در ایمنولوژی را  رایجتعاریف   -

 

  دوم

 ارزشيابي تشخيصي

بافت لنفاوی موثر در ایمني. ساختمان و تکامل سلول های 

 ایمني بدن.

 انواع سلولهای رده ميلوئيدی و لنفاوی را نام ببرد.   - 

 رح دهد.را ش تکوین سلولهای رده ميلوئيدی و لنفاوی ,ویزگيهای شاخص هر سلول  - 

به  آن را , بافت شناسي را دانسته و آناتومي  انواع اعضای لنفاوی اوليه و ثانویه  تعریف  - 

 شرح بدهد. اختصار

 

  سوم

خصوصيات و انواع آنتي ژن؛ ساختمان و عملکرد آنتي  

 ژن 

 را نام ببرد نژانواع آنتي    -          

 رح بدهد.اسي شرا از نظر ریخت شن انواع اپي توپ    -          

  چهارم

 

خصوصيات آنتي بادی، ترکيب شيميایي آن و انواع آن. کاربرد 

 آنتي بادی در دفاع بدن

 

 را شرح بدهد. عریف, ساختمانت -       

 .توضيح دهدرا کالسها و زیر کالسهای مختلف -           

 و نقش دفاعي آن را توضيح دهد. عملکرد آنتي بادی  -          

  پنجم

 

 سيستم کمپلمان؛انواع پروتئين ها، مکانيزم عمل و راههای فعال

 شدن سيستم کمپلمان

 را بداند.اجزای سازنده آن و کمپلمانمعرفي کلي سيستم   -          

 را شرح بدهد. مسير کالسيک و مسير التروناتيو  -          

 را بتواند توضیيح   با سيستم کمپالنفعاليتهای بيولوژیک سيستم کمپلمان, بيماریهای مرتبط   -         

 بدهد.
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 مشش

 

 واکنشهای ایمني سلولي و همورال  Tو    Bلنفوسيت های 

 را توضيح دهد. Tواکنشهای انواع سلولهای    -       

 ایجاد پاسخ همورال در مقابل آنتي ژنهای مستقل از تيموس توضيح دهد.   -       

 ه پاسخ به آنتي ژن را توضيح دهد.را در ب Bبه  Tکمک سلول    -       

 

مکانيسم دفاع اختصاصي بدن در مقابل عوامل عفوني و غير  تمفه

 سيستم بيگانه خواری ) ميکروفاژ و ماکروفاژ(عفوني ، 

 را شرح دهد. ایمني اختصاصي و غير اختصاصي در مقابل عوامل عفوني  -       

 شرح دهد اصي و غير اختصاصينقش ماکروفاژها در پاسخ ایمني اختص  -        

 دفاع در مقابل ارگانيسم های بيماریزا مانند ميکروبها را فرا بگيرد. -        

 

 مهشت

 ارزیابي تکویني

 انواع نقص ایمني و شرح تقسيم بندی نقص ایمني 

 ایمني طبيعي )ایمني ذاتي(

       

 زا شرح دهد. تعریف و خواص عمومي بيماریهای نقص ایمني  - 

 را بتواند انجام دهد.  تقسيم بندی بيماریهای نقص ایمني  -       

 را بتواند شرح دهد. تعریف وانواع نقص ایمني ثانویه  -       

 

 

 منه

 

  (خودایمني )اتوایمنيتولرانس ، 

 

 را شرح بدهد. Bو  Tمکانيزمهای ایجاد تحمل در سطح سلولهای   -        

 را شرح دهد. انيسم های بروز بيماریهای خود ایمنيمکوعلل شکست تحمل    -        

 را بداند. تعریف بدخيمي و معرفي عوامل سرطان زا, تقسيم بندی سرطانها  -        

         

 

 دهم

 را شناسایي کند. مراقبت ایمني, آنتي ژنهای توموری  -         نولوژی تومورهاموای

 عليه سلولهای سرطاني را شرح دهند مکانيسمهای دفاعي سيستم ایمني  -        

 ایمنوتراپي تومور را شرح بدهد.  -          

 مکانيسم های فرار تومور از سيستم ایمني را توضيح دهد.  -          

 

 

 ازدهمی

 

 

 1.2.3.4قسمت اول–افزایش حساسيت تيپ 

 را بتواند توضيح دهد مقدمه تقسيم بندی انواع حساسيت شدید  -

   نياز در آتوپي, روند کل شکل گيری حساسيت شدید تيپ اول, عوامل تعيين  تعاریف مورد  -

 , تشخيص آلرژی IgE کننده توليد

را بتواند  درمان ایميونولوژیک آلرژی, مروری کلي بر پاتولوژی و مکانيسم آسيب بافتي -

 به اختصار شرح دهد.

 

 

 

 زدهمدوا

 

 

 قسمت دوم  -4و3و2و1افزایش حساسيت تيپ 

 بع آنتي ژنتيک در حساسيت شدید تيپ دو و سه, مکانيسم های آسيب بافتي توسط منا  -

 انواع بيماریهای تيپ دوم حساسيت شدیدو خصوصيات بيماریها, فاکتورهای  آنتي بادی, 

 را به اختصار شرح دهد. مؤثر در رسوب کمپلکس ایمني

 به اختصار شرح دهد. را انواع بيماریهای تيپ سوم حساسيت شدید,و خصوصيات بيماریها -

 تعریف ,روند شکل گيری واکنش, طبقه بندی تيپ چهارم حساسيت شدید ,انواع بيماریهای   -

 را به اختصار شرح دهدتيپ چهارم حساسيت شدیدو خصوصيات بيماریها 

 

 موفق باشيد.                                                                               ارزیابي پيشرفت تحصيلي دانشجو          ) ارزشيابي تراکمي(امتحان پایان ترم  دهمسیز

 


