
  

 
 

 

  مجازی( COURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:

یمتفاوت و مرتبط م یبا عملکرد نوعکه شامل اعضاء مت باشدیم دقیقو  دهیچیپ یستمیس یمنیا ستمیس

در  جانداران یمنیانواع واکنش ا شناسایی این سیستم کمک کرده و به یمونولوژیا ای یشناسیمنیا. دباش

. در صورت کندرا بررسی می زایماریدر برابر عوامل ب تیمصون جادیو روند ا گانهیب یهاژنیبرابر آنت

اختالالت و ظهور  شیدایامکان پ سیستم ایمنی،اعضاء  فیدر انجام وظا یتداخل و ناهماهنگ نیکوچکتر

اسخ پ کیولوژیزیف یهاجنبهشناسی )عالوه بر ایمنی برگشت وجود دارد. رقابلیو بعضاً غ میوخ یعوارض

 ت،یحساس ،یمنیخودا یهایماریمانند ب یمنیا ستمیس کیپاتولوژ یهابه جنبه (گانهیبدن به عوامل ب یدفاع

 یهوشیب ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص        بیهوشی: یگروه آموزش          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده :

 1 :  تعداد واحد یمونولوژیا: نام درس

 نظری نوع واحد :

 13-15 شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   --------------- پیش نیاز:

 پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده  :مکان برگزاری

                                          تپهعلی پورآقای دکتر مقداد عبدالهمسئول برنامه :  

 Abdollahpour1983@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                     :                        دانشکده شماره تماس

 تپه                                         علی  پورآقای دکتر مقداد عبداله  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 شماره تماس دانشکده 

 تپه                                         علی پورآقای دکتر مقداد عبداله تهیه و تنظیم : 

 1401 بهمن بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 یبه گونه ا ایمونولوژیکه  است نیا یهدف کل. پردازدیمنیز اعضاء  وندیو پ ونیناسیواکس ،یمنینقص ا

 .شود بیان دیمختصر و مف

 یو عدم امکان برگزار 19 دیکوو یماریب وعیبه وجود آمده در خصوص ش طیبا توجه به شراالزم به ذکر است 

شد. استاد  هدبرگزار خوا یدرس به صورت مجاز نیا تئوری جلسات تمامی ،یها به صورت حضورکالس

در بخش  دیمحتوا آماده شده است، در سامانه نو دیتول یهادرس را  که توسط نرم افزار یمربوطه محتوا

 دییتا کیشده محتوا را مشاهده کند و ت نیی. دانشجو موظف است در مدت زمان تعدینمایم یمنابع بارگذار

به  انیدانشجو یدهپاسخ زانیو م ابیحضور و غ ستیتواند بر اساس ل یمطالعه را بزند. استاد مربوطه م

مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است  فیتکل 2درس  نیالزم را انجام دهد. جهت ا یابیارز ف،یتکال

کسر  انشیا یابینمره ارزشصورت از  نیا ریرا ارائه دهد، در غ یشده توسط استاد پاسخ مناسب نییدر زمان تع

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 و ایمنی ذاتی )تعاریف، انواع ایمنی، ایمنی فعال و غیرفعال( مقدمات ایمنی شناسی

 های سیستم ایمنیها و بافتسلول

 خواریالتهاب و سیستم بیگانهبادی، سیستم کمپلمان و ژن، آنتیآنتی

 های ایمنی سلولی و هومورالپاسخ

 های ایمنی در برابر عوامل عفونیپاسخ

 اثر داروهای بیهوشی بروی سیستم ایمنی بدن

 ها و واکسیناسیونواکسن

 ایمونوهماتولوژی، افزایش حساسیت و اتوایمیونیتی

 عیمواد آلرژن و مدیریت آنافیالکسی طی بیهوشی عمومی و موض

 نارسایی سیستم ایمنی، ایمونولوژی تومورها و ایمونولوژی پیوند اعضا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هدف کلی 

 (رفعالیفعال و غ یمنیا ،یمنیانواع ا ف،ی)تعار یذات یمنیمقدمات ایمنی شناسی و ا

 اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 شناسی را توضیح دهدمفهوم ایمنی 

 شناسی را توضیح دهد اهمیت ایمنی 

 شناسی را تعریف کندای ایمنیاصطالحات پایه 

 انواع بازوی سیستم ایمنی را عنوان کند 

 

 

 هدف کلی 
 یمنیا ستمیس یهاها و بافتسلول

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 های ایمنی را نام ببرد و تعریف نمایدسلول 

 های ایمنی را بداندتولید و تکامل سلولهای بافت 

  دهد حیرا توض یلنفاو یهاانواع بافت 

 بافت های لنفاوی را در تولید و تکامل لنفوسیت ها تشریح نماید نقش 

 های غدد تیموس را تشریح نماید  ویژگی 

 تردد لنفوسیت ها را بین خون و لنف تشریح نماید جریان 

 

 

 هدف کلی 
 یخوارگانهیب ستمیکمپلمان و التهاب و س ستمیس ،یبادیآنت ژن،یآنت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 مکانیسم عمل آنتی بادیها را تشریح نماید 

 ها را نام ببردهای آنتی بادیهای بیولوژیکی کالسانواع و ویژگی 

 بادی پلی کلونال و منوکلونال را توضیح دهدتفاوت بین آنتی 

  موثر در واکنش آنتی ژن و آنتی بادی را توضیح دهدعوامل 

 مراحل مختلف بیگانه خواری را توضیح دهد 

 ها، منوسیت ها وماکروفاژها را تشریح نمایدسلویژگی ها و عملکرد دفاعی نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها، ماست 

 مسیرهای فعال شدن کمپلمان را تشریح نماید 

 

 

 



 هدف کلی 

 و هومورال یسلول یمنیا یهاپاسخ

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 ویژگی ها و مکانیسم های دفاع طبیعی و اختصاصی را تشریح نماید 

 ایمنی را در انسان لیست نماید در های موثرسلول 

 منوسیت ها وماکروفاژها را تشریح نماید ها،سلماست ،ویژگی ها و عملکرد دفاعی نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها 

 کند سهیو هومورال را با هم مقا یسلول یمنیا یواکنش ها 

 ژنعرضه کننده آنتی هایو عملکرد سلول ویژگی APC را توضیح دهد 

 

 

 

 هدف کلی 
 ها و واکسیناسیونو واکسن یدر برابر عوامل عفون یمنیا یهاپاسخ

  اهداف اختصاصی 
 دوره باید بتواند:دانشجو در پایان 

 ببرد نام را مصونیت نماید و انواع تعریف را عفونت و مصونیت 

 نقش سیستم ایمنی در مقابل عوامل عفونی میکروبی را بداند 

 نقش سیستم ایمنی در مقابل عوامل ویروسی را بداند 

 مکانیسم دفاعی بدن در مقابل عوامل عفونی داخل سلولی و خارج سلولی را بداند 

  ببرد نام را مصونیت نماید و انواع تعریف را مصونیتعفونت و 

 نماید لیست مثال ذکر با را واکسن نماید و انواع تعریف را واکسن 

 دهد توضیح را واکسیناسیون منع موارد  

 دهد توضیح را واکسیناسیون احتمالی عوارض 

 

 

 

 هدف کلی 
 بدن یمنیا ستمیس یبرو یهوشیب یاثر داروها

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 انواع بیهوشی را بداند 

 ( را بداندیسالمند تحت عمل جراح مارانیدر ب ژهیوبهاثر داروهای بیهوشی بر سیستم ایمنی اکتسابی و طبیعی ) 

  و جنرال بر سیستم ایمنی را بدانداثر داروهای موضعی 

 



 

 هدف کلی 

 یموضع و یعموم یهوشیب یط یالکسیآناف تیریمواد آلرژن و مدو  یتیونیمیو اتوا تیحساس شیافزا ،یمونوهماتولوژیا

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 نماید توصیف را حساسیت ازدیاد های واکنش انواع 

 حساسیت را توصیف کند های مختلف ازدیاد های تیپمکانیسم 

 دهد توضیح را پیوند رد مکانیسم 

 دهد توضیح را خودایمنی ایجاد نماید و علل تشریح را خودایمنی و تولرانس مفهوم 

 های مولد آلرژی را شرح دهدمکانیسم 

 ها را توضیح دهدهای درمانی و پیشگیری از آلرژنروش 

 مفهوم آنافیالکسی را توضیح دهید 

 های آنافیالکسی را شرح دهدمکانیسم 

 

 

 هدف کلی 
 اعضا وندیپ یمونولوژیتومورها و ا یمونولوژیا ،یمنیا ستمیس یینارسا

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 نارسایی سیستم ایمنی و عوامل ایجاد کننده آن را بداند 

 ها و سیستم ایمنی دخیل در ایمونولوژی پیوند اعضا را بداندسلول 

 عوامل رد پیوند را توضیح دهد 

 را بداند یمنیتومور از پاسخ ا یهافرار سلول یهاسمیتومور و مکان یمونولوژیا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

  شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 در دسترس  )ترجمه های متعددی از این کتاب 2018لعباس سال اکتاب رفرانس ایمونولوژی ابو
 میباشد(.  دانشجویان 

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ 

  ایمونولوژیKubyآخرین چاپ ، 

  ،دانشگاهی، چاپ نهم، انتشارات جهاد 1389ایمونولوژی محمد وجگانی 

  ،1392رضا فرید حسینی و همکاران 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد  ، مشخصات کامل آن را ذکربه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفته آزمون در . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

  

مشخصات آن 

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

دوم تکلیف 

 کالسی
 ارائه سواالت به صورت تشریحی 

در اسرع وقت در سامانه 

 اعالم خواهد شد

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر یک هفته پس 

 از پاسخ دانشجو

 

 

     



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امکان فعال سازدر 

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 --------- آزمون میان ترم

 15 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 



 

 مقررات 

  

                    

 

 

 تاریخ ارائه

6/12/1401 15-13 
 یمنیشناسی و امقدمات ایمنی 

 ،یمنیانواع ا ف،ی)تعار یذات
 (رفعالیفعال و غ یمنیا

 پوردکتر عبداله
سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

13/12/1401 15-13 
 ستمیس یهاها و بافتسلول

 یمنیا
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

20/12/1401 15-13 
کمپلمان و  ستمیس ،یبادیآنت

 یخوارگانهیب ستمیالتهاب و س
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

27/12/1401 15-13 
و  یسلول یمنیا یهاپاسخ

 هومورال
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

19/1/1402 15-13 
در برابر عوامل  یمنیا یهاپاسخ

ها و و واکسن یعفون
 ونیناسیواکس

 پوردکتر عبداله
سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

کالس به صورت حضور فعاالنه در 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

26/1/1402 15-13 
 یبرو یهوشیب یاثر داروها

 بدن یمنیا ستمیس
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

9/2/1402 15-13 

 شیافزا ،یمونوهماتولوژیا
واد و م یتیونیمیو اتوا تیحساس

 یالکسیآناف تیریآلرژن و مد
 یو موضع یعموم یهوشیب یط

 پوردکتر عبداله
سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

کالس به صورت حضور فعاالنه در 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس
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 ،یمنیا ستمیس یینارسا

تومورها و  یمونولوژیا
 اعضا وندیپ یمونولوژیا

 پوردکتر عبداله
سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

 

 


