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  آشـــــــــــنایی دانشـــــــــــجویان بـــــــــــا سیســـــــــــتم دفـــــــــــاعی  بـــــــــــدن .1

  ایی دانشجویان با  عملکرد پاسخهاي ایمنی در بیماریهاي مختلف و اختالالت سیستم ایمنیآشن .2

  :اهداف اختصاصی

  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

1.  

  .انواع مکانیسم هاي دفاعی بدن را شرح د اده وسلولها و بافتهاي  درگیر در پاسخ سیستم ایمنی را بشناسد .1- 1

  .آنتی ژن و ایمونوژن و انواع آنها را بشناسد. 1- 2

  .ساختمان و نقش و انواع ایمونوگلوبولین ها را شرح دهند.1- 3

  .مراحل تکامل و بلوغ لنفوسیتها  را شرح دهند. 4-1

  واکنشهاي ایمنی سلولی و هومورال را بشناسند. 5-1

  .اي نوترکیبی را شرح دهندو مکانیسم ه T ژنتیک ایمونوگلوبولین و گیرنده لنفوسیت .  1- 6

  ..سیستم کمپلمان ، مسیرهاي فعال شدن آن و تنظیم سیستم کمپلمان را شرح دهند. 1 -7

  .مراحل پردازش و عرضه آنتی ژن را شرح دهند.  1- 8

  .انواع و نقش سایتوکاینها را شرح دهند.  1- 9

  .تولرانس ایمنی و مکانیسمهاي آن را شرح دهند. 10-1

  

2.  

  .انواع واکنشهاي ازدیاد حساسیت در بدن را شرح دهند علل و. 2- 1

  .ایمونولوژي خود ایمنی و بیماریهاي اتوایمیون و عملکرد داروهاي ایمونوساپرسیو را شرح دهند. 2- 2
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  .ایمونوساپرسیو را شرح دهند ایمونولوژي پیوند عضو و انواع پس زدن پیوند و عملکرد داروهاي. 2- 3

  .تومور مارکرهاي شایع را بدانند و مکانیسم هاي گریزتومور از سیستم ایمنی  را توضیح دهند ایمونولوژي تومور و. 4-2

  .و مکانیسم هاي گریزپاتوژن ها  از سیستم ایمنی  را توضیح دهند) انگلی، قارچی، ویروسی و باکتریایی(ایمونولوژي بیماریهاي عفونی. 5-2

  .دهندنقص ایمنی و بیماریهاي مربوطه را را شرح . 2- 6

  .انواع واکسن ها وکاربرد آنها را شرح دهند .7-2

 کاربرد تکنیکهاي فلوسایتومتري و ایمونوفلورسانس در تشخیص بیماریها را شرح دهند.7-2

  

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

  نمره کل%  25...معادل  نمره...5):........کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ( در طول دوره ) الف

  نمره کل% 75....معادل  نمره......15..........:ترم  پایان ) ب

  :آزمونشیوه ) ج

  تستی / تشریحیشفاهی       /کتبی :ن ترم میا

  تستی / تشریحی/کتبی  :پایان ترم  

   : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

  .خواهد شد 

  :وظایف و تکالیف دانشجو

  در کالس  انیحضور به موقع دانشجو

  دانشگاه یآموزش نیبر طبق قوان ابیو غ حضور

  و شئونات کالس نیقوان تیرعا

  یکالس يحث و پرسش هافعال در ب مشارکت

  : تاریخ امتحان میان ترم* 

       : تاریخ امتحان پایان ترم*

  :سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 

  . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است 

  رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل

  عباس،آخرین ویرایش ایمونولوژي سلولی و مولکولی ابوال. 1

  ایمونوبیولوژي جان وي ،آخرین ویرایش. 2

  براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید: کمکی منابع 

Clinical Immunology; Principle and Practice.   Robert Rich  
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  آموزشی

سخنرانی همراه  مروري برسیستم ایمنی   29.11.98 1

  باپرسش و پاسخ

استفاده از مدیا   

فیلم،  عکس ،(

 انیمیشن هاي کوتاه

  ) ...و

سخنرانی همراه  آنتی ژن ها  6.12.98 2

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

سخنرانی همراه  آنتی بادي ها  13.12.98 3

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

سخنرانی همراه  سلولها و با فتهاي لنفاوي  20.12.98 4

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

5 27.12.98  MHC سخنرانی همراه  ژن وعرضه آنتی

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

تکامل لنفوسیت ها و بازآرایی هاي ژنی   19.1.99 6

 رسپتورها

سخنرانی همراه 

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

سخنرانی همراه  Tاي فعال شدن لنفوسیته  26.1.99 7

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

سخنرانی همراه  سایتوکاین ها   2.2.99 8

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

و مکانیسم هاي افکتور سیستم ایمنی سلولی   9.2.99 9

 هومورال

نرانی همراه سخ

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

 ایاستفاده از مد  سخنرانی همراه  سیستم کمپلمان -ایمنی ذاتی   16.2.99 10
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 لم،یعکس ، ف( باپرسش و پاسخ

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

همراه سخنرانی  تولرانس ایمونولوژیک و اتوایمنی  23.2.99 11

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

تشخیص تمایزي هپاتیت اتوایمیون با تاکید   30.2.99 12

 بر اتوآنتی بادیها بصورت  طرح شماتیک

 

 اختالالت ازدیاد حساسیت 

سخنرانی همراه 

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

سخنرانی همراه  ایمونولوژي بیماریهاي عفونی واکسیناسیون  6.3.99 13

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

سخنرانی همراه  ایمونولوژي پیوند اعضا  13.3.99 14

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

تاه کو يها شنیمیان

 ... )و

سخنرانی همراه  ایمونولوژي تومور  20.3.99 15

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

سخنرانی همراه  سیستم ایمنی و بیماریهاي نقص   27.3.99 16

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و

اصول و کاربرد تکنیک هاي فلوسایتومتري و   3.4.99 17

 ایمونوفلورسانس

سخنرانی همراه 

 باپرسش و پاسخ

 ایاستفاده از مد  

 لم،یعکس ، ف(

کوتاه  يها شنیمیان

 ... )و
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