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  پزشکی پیرا دانشکده  

    3  تعداد واحد:   کیشناسی پزشایمنی  نام درس: 

  : رشته و مقطع تحصیلی 

  علوم آزمایشگاهی کارشناسی  
  دقیقه  120  مدت زمان ارائه درس: 

  جهرمی  مفضل دکتر :  مسئول درس 

  جهرمی  ستوده دکتر   استاد همکار: 
  1399-1400 دوم نیمسال   زمان شروع و پایان: 

  پزشکی پیرادانشکده   محل آموزش:   نظري  فیزیولوژي  پیشنیاز: 

 یی دوره: هان اهداف

  (تئوري) نهایی دورهاهداف   ردیف 

  شناسی پزشکیکلیات رشته ایمنیو  ریخچهآشنایی با تا  1

  هاي سیستم ایمنی ها و بافت ها، سلولآشنایی با کارکرد مولکول  2

  ا ه ها و ایمونوژنژنها، آنتیها، میتوژنآشنایی با هاپتن  3

  ایمنی ذاتیایجاد پاسخ  ها و سازوکارها، سلولآشنایی با مولکول  4

  هاباديژنتیک آنتی  و B يهاتکوین سلولها و هاي آنیرندهو پذ  ها باديآنتیآشنایی با   5

  هاي آن و پذیرنده سیستم کمپلمان آشنایی با   6

 نسجی و پلی مورفیسم  يسازگار هايمولکولآشنایی با   7

 ها هاي آن و 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

 ها هاي چسبان و النه گزینی سلولها، مولکولاینسایتوک، هاآشنایی با کموکاین  10

 و همورالهاي ایمنی و شکل گیري پاسخ ایمنی سلولی سلولها به  ژنآنتی عرضه  باآشنایی   11

  یت فوري یا آلرژي)(افزایش حساس 1نوع حساسیت  فزایشا و تشخیص سازوکار ایجاد آشنایی با   12

  3و  2نوع  حساسیت  فزایشااد و تشخیص سازوکار ایجآشنایی با   13

  4نوع  حساسیت  فزایشاسازوکار ایجاد و تشخیص آشنایی با   14

  ها) ها و انگلها، قارچها، باکتريهاي ایمنی بر ضد عوامل میکروبی (ویروسسازوکار ایجاد پاسخ آشنایی 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   تهاي ارزیابی کننده سازگاري بافآزمایش یوند و شناسی پایمنیآشنایی 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

  ي مادر و جنین) (ایجاد تحمل ایمنی و همچنین مصون ساز بارداريدوران  کارکرد سیستم ایمنی با آشنایی  23

  هاي سرطانی مقابله سیستم ایمنی با سلول علل ایجاد سرطان و سازوکارهايآشنایی با   24

  ها هاي به کار رفته در آنها و ادجوانتسازي فعال و غیر فعال و واکسنکلیات ایمنی آشنایی با  25

  نی درمانی و پزشکی شخصی شده ین ایمهاي نوروش آشنایی با   26

  ور کلی در چند مورد ذکر کند الب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طسرفصل مط در مورد 

  جدول زمانبندي دروس 

  سرفصل مطالب (تئوري) 
ساعت  

  ارائه 
  منابع درسی   روش تدریس 

امکانات  

  مورد نیاز 

  روش ارزشیابی 

(تکوینی و  

  پایانی) 

استاد  

  وطهمرب

محل  

برگزاري  

  کالس

یات  آشنایی با تاریخچه و کل

  زشکی  شناسی پرشته ایمنی

  دقیقه  120

  یک جلسه 

نمایش  سخنرانی،  

اسالید و مباحثه  

  با دانشجویان

ه چتاریخ

ایران و  ایمونولوژي 

  جهان

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  3س  کال

کده دانش

  زشکیپ

- 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 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 ید ون  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

تر کد

  مفضل 

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

ها،  آشنایی با هاپتن

ها و  ژنها، آنتیمیتوژن

  ها ایمونوژن

  دقیقه  120

  سه یک جل

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

اصول و تفسیر  

  هاي آزمایش

  :بالینی سرولوژي 

  2فصل 

  تويد محتولی

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر  

ستوده 

  میجهر

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

ها،  آشنایی با مولکول

ها و سازوکار ایجاد  سلول

  ایمنی ذاتیپاسخ 

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

و مباحثه   اسالید

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و مولکولی  

  4 لابوالعباس: فص 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  نهماسا

غیاب، حضور و 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

 ستوده

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی
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و   هاباديآنتیآشنایی با 

  تکوینها و هاي آنپذیرنده

ژنتیک   و  B  هايسلول

  هاباديآنتی

  

  دقیقه  120

  دو جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

لی و مولکولی  سلو

عباس: فصول  والاب

  13و  8، 5

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  

  

  3کالس  

دانشکده 

  شکیپز

  

 

  سیستم کمپلمانآشنایی با 

 هاي آن و پذیرنده

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

ی و مولکولی  سلول

  13فصل لعباس: ابوا

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

ر زافانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

  ستوده

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

  هايوللکموآشنایی با 

نسجی و پلی   يگارساز

 مورفیسم 

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و مولکولی  

  6فصلابوالعباس: 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 ترم آزمون پایان 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  3کالس  

انشکده د

 زشکیپ

هاي  لولآشنایی با انواع س 

T کشنده    هايسلول و

 ها هاي 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

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم  اب

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 زمون پایان ترم آ

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  

ی  سلولی و مولکول

  8فصل ابوالعباس: 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 ون پایان ترم آزم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  3  سکال

دانشکده 

 پزشکی

ها و  آشنایی با کموکاین

هاي  ها، مولکولسایتوکاین

چسبان و النه گزینی  

 ها سلول

  ه قیقد 120

  دو جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و مولکولی  

 3فصل ابوالعباس: 

  

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

ها  ژنآنتی عرضه آشنایی با

کنتیک  یمنی و هاي ابه 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

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

کتر د

ستوده 

  جهرمی

  3کالس  

نشکده دا

 پزشکی
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شنایی با سازوکار ایجاد آ

و   1نوع حساسیت  فزایشا

هاي تشخیص  روش

  هاي آلرژیک بیماري

  دقیقه  120

  یک جلسه 

مایش  سخنرانی،  ن

مباحثه  اسالید و 

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

  23رویت: فصل  

ایمنی شناسی  

سلولی و مولکولی  

  19ابوالعباس: فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

 یجاد ازوکار اآشنایی با س

نوع    هايیتحساس فزایشا

هاي  و روش  3و  2

هاي  تشخیص بیماري

 وابسته 

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

مباحثه   اسالید و

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

  24رویت: فصل  

ایمنی شناسی  

  25رویت: فصل  

  

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

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  

مباحثه   اسالید و

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

  26رویت: فصل  

سیر  اصول و تف

  هاي  آزمایش

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با سازوکار ایجاد 

ي ایمنی بر ضد  هاپاسخ

 عوامل میکروبی  

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ی  ایمنی شناس

رویت: 

  14و 13فصول 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  3س  کال

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با سازوکار ایجاد 

 مل ایمنی در بدن تح

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

یمنی شناسی  ا

لی  سلولی و مولکو

  6: فصل ابوالعباس

  

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

عالیت کالسی و  ف

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

 آشنایی با سازوکار ایجاد

و  هاي خود ایمن بیماري

هاي تشخیص  روش

  هاي خود ایمن بیماري

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

ثه  اسالید و مباح

 با دانشجویان

سی  ایمنی شنا

سلولی و مولکولی  

  15: فصل ابوالعباس

  

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

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

 ه قص ایمنی اولین

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و مولکولی  

 21ابوالعباس: فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

ر و غیاب، حضو

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  3کالس  

ده دانشک

 پزشکی
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آشنایی با سازوکار ایجاد 

قص ایمنی اکتسابی  ن

هاي  و روش  (ثانویه)

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 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

ار زفانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

کتر د

مفضل  

  جهرمی

  3کالس  

شکده دان

 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

     نده از رد پیوندکن

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

  با دانشجویان

یمنی شناسی  ا

ی  سلولی و مولکول

  17فصل  ابوالعباس:

خون شناسی، انعقاد  

  و طب انتقال خون

 36 : فصل هنري

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

ب، حضور و غیا

فعالیت کالسی و  

 ایان ترم آزمون پ

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با  

سایکونوروایمونولوژي و  

هاي برهمکنش  سازوکار

م عصبی و سیستم  سیست

  ایمنی   

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

 مقاالت معتبر

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

عالیت کالسی و  ف

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

  آشنایی با ایمونولوژي

تغذیه و تاثیر  سالمندي،

ستم  ر کارکرد سیورزش ب

  ایمنی

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 یانبا دانشجو

 مقاالت معتبر

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با کارکرد سیستم  

ان بارداري ایمنی در دور

جاد تحمل ایمنی و  (در ای

  همچنین مصون سازي 

  مادر و جنین) 

  دقیقه  120

  دو جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ایمونوبیولوژي  

 حاملگی طبیعی 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

کالسی و   فعالیت

 پایان ترم  آزمون 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 زشکیپ

آشنایی با علل ایجاد 

سرطان و سازوکارهاي  

مقابله سیستم ایمنی با  

و    هاي سرطانیسلول

هاي  روشهمچنین 

تشخیص و درمان  

  ها سرطان

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

لی  سلولی و مولکو

 18ابوالعباس: فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی

- ایمنیکلیات آشنایی با 

،  سازي فعال و غیر فعال

- تها و ادجوانانواع واکسن

ها و  آخرین روش و ها 

سازي غیر  هاي ایمنبرنامه

  دقیقه  120

  دو جلسه 

،  نمایش  سخنرانی

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و مولکولی  

  16ابوالعباس: فصل 

برنامه و راهنماي  

سازي: تالیف  ایمن

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

ر دکت

ستوده 

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی



 ٧

هه با سموم و  فعال در مواج

  زهرها

ري  کمیته کشو

 سازيایمن

 نوید  سامانه

هاي نوین  ا روش آشنایی ب

و پزشکی    ایمنی درمانی

  شخصی شده 

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

  انبا دانشجوی

 مقاالت معتبر

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید  سامانه

حضور و غیاب، 

فعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  3کالس  

دانشکده 

 پزشکی
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