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Course plan           
 

شناسی پزشکینام درس: ایمنی  

 تهیه کنندگان:
  دکتر عبد الرضا ستوده جهرمی دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی  و 

کاری    �� �طا�عات و �و��ه آ�وزش ���ی �� ر�ی ��ی�����ه با ��
  تدوین کننده:استاد 

  دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی
 

    8139 سال:                                                              
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  پزشکیدانشکده 
   3 تعداد واحد:  شناسی پزشکیایمنی نام درس:

  :رشته و مقطع تحصیلی
  دقیقه 120 مدت زمان ارائه درس:  علوم آزمایشگاهیکارشناسی  

  جهرمی مفضل دکتر: مسئول درس
  98-99 دومنیمسال  زمان شروع و پایان:  جهرمی ستودهدکتر  استاد همکار:

  دانشکده پزشکی محل آموزش:  نظري فیزیولوژي پیشنیاز:
 نهایی دوره:  اهداف

  (تئوري) نهایی دورهاهداف   ردیف
  شناسی پزشکیکلیات رشته ایمنیو  ریخچهآشنایی با تا  1
  هاي سیستم ایمنیها و بافتها، سلولآشنایی با کارکرد مولکول  2
  هاها و ایمونوژنژنها، آنتیها، میتوژنآشنایی با هاپتن  3
  ایمنی ذاتیها و سازوکار ایجاد پاسخ ها، سلولآشنایی با مولکول  4
  هاباديژنتیک آنتی و B هايتکوین سلولها و هاي آنیرندهو پذ هاباديآنتیآشنایی با   5
  هاي آنو پذیرنده سیستم کمپلمانآشنایی با   6
 نسجی و پلی مورفیسم يسازگار هايمولکولآشنایی با   7

 هاهاي آنو پذیرنده )NK cells( کشنده طبیعی هايسلول و Tهاي آشنایی با انواع سلول  8

  ) T )TCR پذیرنده سلول و ژنتیکT هاي آشنایی با تکوین سلول  9

 هاهاي چسبان و النه گزینی سلولها، مولکولسایتوکاین، هاآشنایی با کموکاین  10

 هاي ایمنی و شکل گیري پاسخ ایمنی سلولی و همورالها به سلولژنآنتی عرضه باآشنایی   11

  (افزایش حساسیت فوري یا آلرژي) 1نوع حساسیت  فزایشا و تشخیص سازوکار ایجادآشنایی با   12
  3و  2نوع حساسیت  فزایشاسازوکار ایجاد و تشخیص آشنایی با   13
  4نوع حساسیت  فزایشاسازوکار ایجاد و تشخیص آشنایی با   14
  ها)ها و انگلها، قارچها، باکتريهاي ایمنی بر ضد عوامل میکروبی (ویروسسازوکار ایجاد پاسخآشنایی با   15
  سازوکار ایجاد تحمل ایمنی در بدن آشنایی با   16
  ی هاي خود ایمنسازوکار ایجاد و تشخیص بیماريآشنایی با   17
  سازوکار ایجاد و تشخیص نقص ایمنی مادرزادي (اولیه)آشنایی با   18
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  سازوکار ایجاد و تشخیص نقص ایمنی اکتسابی (ثانویه)آشنایی با   19
  هاي پیوندي  هاي ارزیابی کننده سازگاري بافتشناسی پیوند و آزمایشایمنیآشنایی با   20
  هاي برهمکنش سیستم عصبی و سیستم ایمنی  رو سازوکا سایکونوروایمونولوژيآشنایی با   21
  بر کارکرد سیستم ایمنی تاثیر ورزش تغذیه و ، سالمندي،ایمونولوژيآشنایی با   22
  دوران بارداري (ایجاد تحمل ایمنی و همچنین مصون سازي مادر و جنین) کارکرد سیستم ایمنی با آشنایی  23
  هاي سرطانیمقابله سیستم ایمنی با سلول علل ایجاد سرطان و سازوکارهايآشنایی با   24
  هاهاي به کار رفته در آنها و ادجوانتسازي فعال و غیر فعال و واکسنکلیات ایمنی آشنایی با  25
  هاي نوین ایمنی درمانی و پزشکی شخصی شده روشآشنایی با   26
  

  ور کلی در چند مورد ذکر کنددر مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به ط
  جدول زمانبندي دروس

ساعت   سرفصل مطالب (تئوري)
امکانات   منابع درسی  روش تدریس  ارائه

  مورد نیاز

  روش ارزشیابی
(تکوینی و 

  پایانی)

استاد 
  مربوطه

محل 
برگزاري 
  کالس

آشنایی با تاریخچه و کلیات 
  شناسی پزشکی رشته ایمنی

  دقیقه 120
  یک جلسه

نمایش سخنرانی،  
اسالید و مباحثه 
  با دانشجویان

  
  ایمونولوژي وجگانی

  1فصل

وایت برد، 
ویدئو 
  پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
  پزشکی

- آشنایی با کارکرد مولکول

هاي ها و بافتها، سلول
  سیستم ایمنی

  دقیقه 120
  دو جلسه

ایش سخنرانی،  نم
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  4ابوالعباس: فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

ها، آشنایی با هاپتن
ها و ژنها، آنتیمیتوژن

  هاایمونوژن

  دقیقه 120
  سهیک جل

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

  ایمونولوژي وجگانی
  4فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر  
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

ها، آشنایی با مولکول
ها و سازوکار ایجاد سلول

  ایمنی ذاتیپاسخ 

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  4 لابوالعباس: فص

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

غیاب، حضور و 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
 ستوده
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

و  هاباديآنتیآشنایی با 
تکوین ها و هاي آنپذیرنده
ژنتیک  و B هايسلول

  هاباديآنتی
  

  دقیقه 120
  دو جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

عباس: فصول ابوال
  13و  8، 5

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

  
  

 3کالس 
دانشکده 
  پزشکی
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 سیستم کمپلمانآشنایی با 
 هاي آنو پذیرنده

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  13فصل ابوالعباس: 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
  ستوده
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

 هايمولکولآشنایی با 
نسجی و پلی  يسازگار

 مورفیسم

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  6فصلابوالعباس: 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

هاي آشنایی با انواع سلول
T کشنده  هايسلول و

 هاهاي آنطبیعی و پذیرنده

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
حثه اسالید و مبا

 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 
ابوالعباس: فصول 

  10و  9، 8

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

هاي آشنایی با تکوین سلول
 T و ژنتیکTCR 

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
د و مباحثه اسالی

 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  8فصل ابوالعباس: 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

ها و آشنایی با کموکاین
هاي ها، مولکولسایتوکاین

چسبان و النه گزینی 
 هاسلول

  قیقهد 120
  دو جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

 3فصل ابوالعباس: 

  

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

ها ژنآنتی عرضه آشنایی با
کنتیک هاي ایمنی و به سلول
هاي ایمنی سلولی و پاسخ

  همورال

  دقیقه 120
  دو جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
ولکولی سلولی و م

ابوالعباس: فصول 
  13و  12، 9

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با سازوکار ایجاد 
و  1نوع حساسیت  فزایشا

هاي تشخیص روش
  هاي آلرژیکبیماري

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
  23رویت: فصل 

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  19ابوالعباس: فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 ورپروژکت

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

 آشنایی با سازوکار ایجاد 
نوع   هايیتحساس فزایشا

هاي و روش 3و  2
هاي تشخیص بیماري

 وابسته 

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
  24رویت: فصل 

ایمنی شناسی 
  25رویت: فصل 

  

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3س کال
دانشکده 
 پزشکی

 آشنایی با سازوکار ایجاد 
و  4نوع حساسیت  فزایشا

هاي تشخیص روش
هاي ایجاد شده با بیماري
  4نوع  حساسیت افزایش

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
  26رویت: فصل 

اصول و تفسیر 
  هاي آزمایش

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با سازوکار ایجاد 
هاي ایمنی بر ضد پاسخ

 عوامل میکروبی 

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
رویت: 

  14و13فصول

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با سازوکار ایجاد 
 مل ایمنی در بدنتح

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

یمنی شناسی ا
سلولی و مولکولی 

  6: فصل ابوالعباس
  

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی
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 آشنایی با سازوکار ایجاد
و هاي خود ایمن بیماري
هاي تشخیص روش
  هاي خود ایمنبیماري

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  15: فصل ابوالعباس
  

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3س کال
دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با سازوکار ایجاد 
نقص ایمنی مادرزادي 

هاي (اولیه) و روش
هاي تشخیص انواع بیماري
 نقص ایمنی اولیه

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

 21ابوالعباس: فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

ر و غیاب، حضو
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با سازوکار ایجاد 
نقص ایمنی اکتسابی 

هاي (ثانویه) و روش
هاي تشخیص انواع بیماري
  نقص ایمنی اکتسابی

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
  با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

 21ابوالعباس: فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

شناسی آشنایی با ایمنی
هاي تعیین پیوند و روش
هاي پیوندي سازگاري بافت

سازوکارهاي رد و همچنین 
پیوند فوق حاد، حاد و 

ن و داروهاي پیشگیري مزم
    کننده از رد پیوند

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
  با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  17فصل  ابوالعباس:
خون شناسی، انعقاد 
 و طب انتقال خون

 36 : فصلهنري

وایت برد، 
ویدئو 
  پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 

 ایان ترمآزمون پ

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با 
سایکونوروایمونولوژي و 

هاي برهمکنش سازوکار
سیستم عصبی و سیستم 

  ایمنی  

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

  
  ایمونولوژي وجگانی 

 25فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
عالیت کالسی و ف

 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

 آشنایی با ایمونولوژي
تغذیه و تاثیر  سالمندي،

ورزش بر کارکرد سیستم 
  ایمنی

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

  ایمونولوژي وجگانی 
و مقاالت  22فصل 

 معتبر

وایت برد، 
ئو وید

 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با کارکرد سیستم 
ایمنی در دوران بارداري 
(در ایجاد تحمل ایمنی و 
همچنین مصون سازي 

  مادر و جنین)

  دقیقه 120
  دو جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

  ایمونولوژي وجگانی 
  26فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با علل ایجاد 
سرطان و سازوکارهاي 
مقابله سیستم ایمنی با 

و  هاي سرطانیسلول
هاي روشهمچنین 

- تشخیص و درمان سرطان

  ها
  

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

 18ابوالعباس: فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی



 ٦

-ایمنیکلیات آشنایی با 

، سازي فعال و غیر فعال
- ها و ادجوانتانواع واکسن

ها و آخرین روش و ها 
سازي غیر هاي ایمنبرنامه

فعال در مواجهه با سموم و 
  زهرها

  دقیقه 120
  دو جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

ایمنی شناسی 
سلولی و مولکولی 

  16ابوالعباس: فصل 
برنامه و راهنماي 

سازي: تالیف ایمن
ري کمیته کشو

 سازيایمن

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

هاي نوین آشنایی با روش
و پزشکی  ایمنی درمانی

  شخصی شده

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
  با دانشجویان

 مقاالت معتبر
رد، وایت ب

ویدئو 
 پروژکتور

حضور و غیاب، 
فعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

 3کالس 
دانشکده 
 پزشکی

  منابع درسی: 
  میراحمدیان دکتر ماهرو: ترجمه )2018( ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس-1
  و همکاران عبدالحسین کیهانی ): ترجمه دکتر2013ایمنی شناسی رویت (-2
  پاکزادپرویز  دکتر : تالیف)1392( بالینی سرولوژي هاياصول و تفسیر آزمایش-3
  ): تالیف دکتر محمد وجگانی1395ایمونولوژي (-4

  : تکمیلی منابع درسی
  و همکاران ): تالیف دکتر نریمان مصفا1383( ایمونوبیولوژي حاملگی طبیعی-1
  سازي): تالیف کمیته کشوري ایمن1394سازي (برنامه و راهنماي ایمن-2
  سال اخیر) (ایمونولوزي ورزش، سالمندي و ایمنی درمانی)  2آخرین مقاالت معتبر (-3
  و همکاران کبر درگالله): ترجمه ا2017هنري ( خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون-4

 نحوه ارزشیابی:

  قع در کالس، فعالیت کالسی و آزمون پایان ترمحضور به مو
  نحوه محاسبه نمره کل درس:

  دارد. نمره 5فعالیت کالسی و  حضور به موقع در کالس
  دارد. نمره 15آزمون پایان ترم 

  مقررات: 
  ) است.12( براي دانشجویان مهمان نمره  10حد نمره قبولی: نمره -1
مجموع ساعات کالسی منوط به تایید مکتوب موجه بودن غیبت توسط  تعداد دفعات غیبت در کالس: چهار هفدهم-2

  باشد.استاد مشاور دانشجو و معاون آموزشی دانشکده می
غیبت غیر موجه و تاخیر پیوسته در آغاز کالس و یا استراحت بین کالسی پس از اطالع رسانی به دانشجو، استاد مشاور -3

 گردد.رج نمره صفر در کارنامه میایشان و معاون آموزشی دانشکده منجر به د

  اي و بدون نمره منفی است.گزینه آزمون پایان ترم دکتر ستوده به صورت چهار-4
  آزمون پایان ترم دکتر مفضل به صورت تشریحی با پاسخ کوتاه است.- 5
  باشد.روزه رسیدگی به اعتراض غیر قابل تغییر می 3پس از مهلت  ستودهنمرات پایان ترم دکتر -6
  ، غیر قابل تغییر می باشند. مفضلنمرات پس از پایان مهلت اعتراض و ثبت نهایی نمره توسط دکتر -7


