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شتي ردماني جهرم                                                                                                                      گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا          دانش
  دانشکده زپشكي                 

 گروه   ایمن ي شناسي زپشكي  

دوره طرح  

Course plan           
 

 

 

ظرین  شناسی پزشکیم درس: ایمنینا  
 عمومی  پزشکیرشته:  

 تهيه کنندگان:

 دکتر عبد الرضا ستوده جهرمی و دکتر ميرزاعلی مفضل جهرمی

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي ربانمه رزیی ردسيكميته با هم

 تدوین کننده:استاد  

 ل جهرمی دکتر ميرزاعلی مفض
 

1400 سال:                                                                         
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 پزشکی دانشکده  

   8/1  تعداد واحد: شناسی پزشکی ایمنی  نام درس:

 دقيقه 120 مدت زمان ارائه درس:  دکتری پزشکی عمومی :رشته و مقطع تحصيلی 

 رمیجه ستوده دکتر: ئول درسس م 

 می دکتر مفضل جهر  استاد همکار: 
 1400-1401 اولنيمسال  شروع و پایان:  ن ا م ز 

 دانشکده پزشکی  محل آموزش:  ایمنی شناسی پزشکی آزمایشگاه هم نياز با  پيشنياز:

 نهایی دوره:  اهداف

 )تئوری( نهایی دورهاهداف  ردیف 

 شناسی پزشکی کليات رشته ایمنیو  آشنایی با تاریخچه  1

 منیهای سيستم ایتباف ها و ها، سلولرد مولکولآشنایی با کارک 2

 ها ها و ایمونوژنژنها، آنتیها، ميتوژنتنپاه ا ی بآشنای 3

 ایمنی ذاتی ها و سازوکار ایجاد پاسخ ها، سلولآشنایی با مولکول 4

 هابادیژنتيک آنتی و  B هایتکوین سلولها و های آنو پذیرنده هابادیآنتیا آشنایی ب 5

 آن هایو پذیرنده مانسيستم کمپلآشنایی با  6

 نسجی و پلی مورفيسم یسازگار  هایمولکول ا ی بآشنای 7

 ها ی آنا هو پذیرنده (NK cells) کشنده طبيعی هایولسل و  Tهای آشنایی با انواع سلول 8

   T (TCR ) پذیرنده سلول و ژنتيک T های تکوین سلول با  یاینآش 9

 ها های چسبان و النه گزینی سلولها، مولکول سایتوکاین، هاآشنایی با کموکاین 10

 های ایمنی و شکل گيری پاسخ ایمنی سلولی و همورال ها به سلولژنآنتی عرضه آشنایی با 11

 ( هاو کاربردهای آن های خونیفرآورده ،های خونیاهداء خون، گروه)آشنایی با ایمونوهماتولوژی  12

 هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذکر کنددر مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/imeni_zati.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/antibadiha.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/b_va_t.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/b_va_t.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/b_va_t.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/kampliman.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/kampliman.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/kampliman.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/zhenha.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/eraae_antizhen.pdf
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 نبندی دروس جدول زما 

سرفصل مطالب 

 )تئوری( 

ساعت  

 ارائه 

روش 

 تدریس 
 منابع درسی

امکانات مورد 

 نياز

 بی روش ارزشيا

)تکوینی و 

 پایانی(

د تااس

 مربوطه 

محل برگزاری  

 کالس

و  تاریخچه  اب ی یناشآ

-کلیات رشته ایمنی

 شناسی پزشکی

 دقیقه  120

 جلسه یک 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

 

یمنی شناسی  ا

سلولی و 

مولکولی  

 ابوالعباس: 

 2و   1فصول 

 

 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

زار فانرم 

Snagit  و

در  یگذارربا

 نوید   سامانه

  ،عالیت کالسیف

میان   ونمآز

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

ه ستود

 جهرمی

 5 سکال

کده  نشدا

 پزشکی 

آشنایی با کارکرد 

ها و ها، سلولمولکول

 های سیستم ایمنی بافت

 دقیقه  120

 دو جلسه

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

 دانشجویان 

شناسی  نی ایم

سلولی و 

ی  ولمولک

ابوالعباس:  

 4فصل 

  از تولید محتوی

با   تپوینروپا

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   هسامان

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

تر کد

مفضل  

 جهرمی

 5کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

ها،  آشنایی با هاپتن

ها و  ژنها، آنتیمیتوژن

 هاایمونوژن

 یقه دق 120

 یک جلسه 

  ئهاار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

  ا ه بمباحث

 شجویان ناد

اصول و تفسیر 

های  آزمایش

سرولوژی 

 2فصل  :بالینی

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر  

ستوده 

 جهرمی

 5 کالس

انشکده  د

 پزشکی 

ها، مولکولی با ایشنآ

  کارها و سازوسلول

 ایمنی ذاتی سخ  د پااجای

 دقیقه  120

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

  و اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

منی شناسی  یا

سلولی و 

مولکولی  

  :اسبالعابو

 4 لفص

 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید  سامانه

 

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

 

 

 

دکتر 

 ستوده

 جهرمی

 5 سکال

دانشکده  

 پزشکی 

و   هابادیآنتیآشنایی با 

ها و  های آنپذیرنده

  و B هایولسل تکوین

 ها بادیژنتیک آنتی

 

 یقه دق 120

 دو جلسه

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

احثه با  مب

   دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و 

مولکولی  

ابوالعباس:  

و   8، 5فصول 

13 

از   ولید محتویت

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

،  کالسی لیتفعا

میان   آزمون

ون آزمو  رمت

 پایان ترم

دکتر 

  مفضل

 میرجه

 5 سکال

دانشکده  

 پزشکی 

سیستم  آشنایی با 

های هو پذیرند کمپلمان

 آن 

 دقیقه  120

 یک جلسه 

ئه  اار

وی محت

،  ازیمج

ناسی  ایمنی ش

ولی و سل

مولکولی  

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون

و آزمون  ترم

دکتر 

 ستوده

 جهرمی

 5کالس 

انشکده  د

 زشکی پ

http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/imeni_zati.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/antibadiha.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/b_va_t.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/kampliman.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/kampliman.pdf
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و   اسالیدها

  مباحثه با 

   انیشجوندا

ابوالعباس:  

 13ل فص

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 

 پایان ترم

 هایمولکول آشنایی با

نسجی و پلی  یسازگار

 مورفیسم 

 دقیقه  120

 جلسه  یک

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و 

  یلولکمو

والعباس:  اب

 6فصل

از   تویتولید مح

با   رپوینتپاو

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   مانهسا

،  عالیت کالسیف

میان   آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

 5کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

-آشنایی با انواع سلول

و کشنده طبیعی و  Tهای 

 ها آن هاییرندهپذ

 دقیقه  120

 سه یک جل

ئه  ارا

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

ا  ب ثهاحبم

   دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و 

مولکولی  

بوالعباس:  ا

، 9، ، 8فصول 

 11و  10

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

،  عالیت کالسیف

میان   آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

 5کالس 

شکده  دان

 پزشکی 

-لوسل آشنایی با تکوین

 TCRو ژنتیک T ی اه

 دقیقه  120

 ه یک جلس

ئه  اار

 محتوی

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و 

مولکولی  

ابوالعباس:  

 8فصل 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید  سامانه

،  عالیت کالسیف

میان   نوآزم

و آزمون  ترم

 پایان ترم

 ردکت

ل  ضفم

 رمیجه

 5کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

ها و  ینآشنایی با کموکا

-ولکولم ها،سایتوکاین

های چسبان و النه گزینی  

 هاسلول

 دقیقه  120

 دو جلسه

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

ایمنی -1

شناسی سلولی 

مولکولی   و

  ابوالعباس:

 3 فصل

2-Clinical 

Immunolog

y 

از   ویتمح ولیدت

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

 در گذاریربا

 نوید   سامانه

،  عالیت کالسیف

میان   آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

 5کالس 

دانشکده  

 پزشکی 

-آنتی عرضه آشنایی با

یمنی  های اها به سلولژن

نی  های ایمکنتیک پاسخو 

 سلولی و همورال 

 دقیقه  120

 دو جلسه

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و 

ولکولی  م

ابوالعباس:  

و   12، 9فصول 

13 

از   تولید محتوی

  اب تنپویپاور

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

 5کالس 

ه  دانشکد

 پزشکی 

؛    بانک خونآشنایی با 

های  اهداء خون، گروه)

های  خونی و فرآورده

 ( خونی

 

 دقیقه  120

 سه جلسه

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

با   ثهاحمب

   دانشجویان

تولوایمونوهما

تا  2فصول ژی 

8 

از   د محتویتولی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون

و آزمون  ترم

 پایان ترم

 

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

 5کالس 

شکده  دان

 پزشکی 

 

http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/zhenha.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/zhenha.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/zhenha.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/zhenha.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/eraae_antizhen.pdf
http://med.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/medical_school/payam/edo/download/lesson2/eraae_antizhen.pdf
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 نابع درسی:  م 

 ميراحمدیان   دکتر ماهرو : ترجمه (2018) ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس-1

 داکزاپ پرویز  دکتر : تاليف(1392) بالينی سرولوژی هایير آزمایش سفتاصول و -2

 گل افشانحبيب ا... (: تاليف دکتر 1397؛ ایمونوهماتولوژی )بانک خون-3

 :  تکميلی   منابع درسی 

1-Clinical Immunology (2019); Robert R. Rich 

2-Manual of Molecular and Clinical Laboratory Immunology (2016); Barbara Detrick  

3-Manual of Clinical Laboratory Immunology (1997); Noel R. Rose 

 

 : حوه ارزشيابی ن 

 رمت یانپا و  مميان تر  آزمون ،(يزیکوو  حضور به موقع در کالس، پرسش و پاسخ) کالسیفعاليت  

 درس: سبه نمره کل  نحوه محا 

 مفضل است.  کتر دبا   نمره 2/12و  ر ستوده دکتنمره با  8/7نمره )کالسی، ميان ترم و پایان ترم(  20از -1

 دارد. نمره 2 السیت کفعالي-2

 شود. ف میمون پایان ترم حذز آزا مباحث آنجلسه اول دکتر مفضل است و  4نمره دارد و از  3آزمون ميان ترم -3

 دارد.نمره  15 پایان ترم-4

 .ستا دهستو با دکتر  ایان ترمپنظری   نمره 8/7 -5

 .است لتر مفض با دک ایان ترم پ ینمره نظر 2/12 -6

 است. فی ره مننم نو بدوای گزینهبه صورت چهار  و دکتر مفضل ترم دکتر ستوده آزمون پایان-7

 مقررات:  

 است. 12 ن نمرهابرای دانشجویان مهمو  10قبولی: نمره مره حد ن -1

ساعات  دعت-2 مجموع  هفدهم  چهار  کالس:  در  غيبت  دفعات  منواد  تایکالسی  به  مط  بويد  موجه  استاد   غيبت  دن کتوب  توسط 

 باشد. میزشکی په دنشکداایه لوم پعشی آموز تمشاور دانشجو و معاون 

آموزشی    تو معاون   والع رسانی به دانشجالس و یا استراحت بين کالسی پس از اطاز کغيبت غير موجه و تاخير پيوسته در آغ-3

 .گرددامه میر کارن صفر د منجر به درج نمره زشکی پدانشکده علوم پایه 

 باشد. میقابل تغيير غير  ،اعتراضيدگی به رس  یقانون مهلت ر مفضل پس از تم دکترنمرات پایان -4

  . يير می باشندابل تغ، غير قکتر ستودهتوسط دو ثبت نهایی  اعتراض قانونی  لتم مهپس از اتماجمع نهایی نمرات -5

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Barbara+Detrick&text=Barbara+Detrick&sort=relevancerank&search-alias=books
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Barbara+Detrick&column=author

