
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 اهداف کلی :

 آشنايی دانشجويان با سيستم دفاعی  بدن  .1

 آشنايی دانشجويان با  عملکرد پاسخهای ايمنی در بيماريهای مختلف و اختالالت سيستم ايمنی .2
 

 اهداف اختصاصی : دانشجويان پس از طی دوره بايد در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زير دست يابند :

 انواع مکانيسم های دفاعی بدن را شرح د اده وسلولها و بافتهای  درگير در پاسخ سيستم ايمنی را بشناسد. .1-1

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

 تمان و نقش و انواع ايمونوگلوبولين ها را شرح دهند..ساخ3-1

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

 .واکنشهای ايمنی سلولی و هومورال را بشناسند 5-1

 و مکانيسم های نوترکيبی را شرح دهند. T .  ژنتيك ايمونوگلوبولين و گيرنده لنفوسيت 6-1

 ی فعال شدن آن و تنظيم سيستم کمپلمان را شرح دهند...سيستم کمپلمان ، مسيرها 1 -7

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

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

 . تولرانس ايمنی و مکانيسمهای آن را شرح دهند.11-1
 

 . علل و انواع واکنشهای ازدياد حساسيت در بدن را شرح دهند.1-2

 .ايمونولوژی خود ايمنی و بيماريهای اتوايميون و عملکرد داروهای ايمونوساپرسيو را شرح دهند. 2-2

 ايمونوساپرسيو را شرح دهند. .ايمونولوژی پيوند عضو و انواع پس زدن پيوند و عملکرد داروهای 3-2

 را توضيح دهند. از سيستم ايمنی  .ايمونولوژی تومور و تومور مارکرهای شايع را بدانند و مکانيسم های گريزتومور 4-2

.ايمونولوژی بيماريهای عفونی)انگلی، قارچی، ويروسی و باکتريايی( و مکانيسم های گريزپاتوژن ها  از سيستم ايمنی   5-2

 را توضيح دهند.

 .نقص ايمنی و بيماريهای مربوطه را را شرح دهند. 6-2

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

 .کاربرد تکنيکهای فلوسايتومتری و ايمونوفلورسانس در تشخيص بيماريها را شرح دهند.7-3

 پزشکی نام درس :  ايمونولوژی

 1399-1411نيمسال اول سال تحصيلی تاريخ برگزاری : طول دوره :يك ترم تحصيلی

 دانشکده پيراپزشکیمحل برگزاری : واحدنظری  3 تعداد واحد :     

 فيزيولوژی پزشکی پيش نياز : کوشان سينه سپهردکتر گروه مدرسين : 

  ::منابع  رشته و مقطع تحصيلی فراگيران :کارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی

 . ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس،آخرین ویرایش 1 

 . ایمونوبیولوژی جان وی ،آخرین ویرایش2  

 
3. Clinical Immunology; Principle and Practice.    

    Robert Rich  
 



 

 فهرست محتوا و ترتيب ارائه درس
 

 مدرس عناوين ساعت تاريخ رديف

 سینه سپهرکوشان  دکتر مروری برسيستم ايمنی   99.6.16 1

 سینه سپهر کوشان دکتر آنتی ژن ها  99.6.18 2

 سینه سپهر کوشان دکتر آنتی بادی ها  99.6.23 3

 سینه سپهر کوشان دکتر سلولها و با فتهای لنفاوی  99.6.25 4

5 99.6.31  MHC سینه سپهر کوشان دکتر وعرضه آنتی ژن 

 سینه سپهر کوشان دکتر تکامل لنفوسيت ها و بازآرايی های ژنی رسپتورها  99.7.1 6

 سینه سپهر کوشان دکتر Tفعال شدن لنفوسيتهای   99.7.6 7

 سینه سپهر کوشان دکتر سايتوکاين ها   99.7.8 8

 سینه سپهر کوشان دکتر مکانيسم های افکتور سيستم ايمنی سلولی   99.7.13 9

 سینه سپهر کوشان دکتر و توليد آنتی بادی Bفعال شدن لنفوسيتهای   99.7.15 11

 سینه سپهر کوشان دکتر سيستم کمپلمان  99.7.21 11

 سینه سپهر کوشان دکتر ايمنی ذاتی  99.7.22 12

 سینه سپهر کوشان دکتر تولرانس ايمونولوژيك و اتوايمنی  99.7.27 13

 سینه سپهر کوشان دکتر 4و3و2اختالالت ازدياد حساسيت تيپ   99.7.29 14

تشخيص تمايزی هپاتيت اتوايميون با تاکيد بر   99.8.6 15

 باديها بصورت  طرح شماتيكاتوآنتی 

 سینه سپهر کوشان دکتر

 سینه سپهر دکتر کوشان 1اختالالت ازدياد حساسيت تيپ   99.8.11 16

 سینه سپهر دکتر کوشان ايمونولوژی بيماريهای عفونی  99.8.18 17
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 سینه سپهر دکتر کوشان سيستم ايمنی و بيماريهای نقص   99.9.2 21

اصول و کاربرد تکنيك های فلوسايتومتری و   99.9.4 22

 ايمونوفلورسانس

 سینه سپهر دکتر کوشان

     
 

 در موضوع درس همراه با پرسش و پاسخ و استفاده از وسايل کمك آموزشی مانند کامپيوتر و...سخنرانی  روش تدريس : 

 سياست ها و قوانين کالس :

 حضور به موقع دانشجويان در کالس 

 دانشگاه حضور و غياب بر طبق قوانين آموزشی

 وظايف و تکاليف دانشجو :

 حضور فعال و منظم در کالسهای درس

 رعايت قوانين و شئونات کالس

 مشارکت فعال در بحث و پرسش های کالسی



 روش ارزشيابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پايانی:

 نمره آزمون پايان ترم 15  -نمره فعاليت کالسی و کوئيز5

 ترم : تاريخ امتحانات در طول ترم و پايان

 طبق تقويم آموزشی دانشکده
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