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 مقدمه:

متفاوت و مرتبط  یبا عملکرد نوعکه شامل اعضاء مت باشد یم دقیقو  دهیچیپ یستمیس یمنیا ستمیس

جانداران  یمنیانواع واکنش ا شناسایی این سیستم کمک کرده و به یمونولوژیا ای یشناس یمنیا. دباش یم

. در صورت کند را بررسی می زا یماریدر برابر عوامل ب تیمصون جادیو روند ا گانهیب یها ژن یدر برابر آنت

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

پاسخ  کیولوژیزیف یها جنبهشناسی )عالوه بر  ایمنی برگشت وجود دارد. رقابلیو بعضاً غ میوخ یعوارض

 ،یمنیخودا یها یماریمانند ب یمنیا ستمیس کیپاتولوژ یها به جنبه (گانهیبدن به عوامل ب یدفاع

به  ایمونولوژیکه  است نیا یهدف کل. پردازد یمنیز اعضاء  وندیو پ ونیناسیواکس ،یمنینقص ا ت،یحساس

 .شودعرضه  دیمختصر و مف یگونه ا

 

 

 

 کارشناسی پرستاری مقطع و رشته تحصیلی:پرستاری                       گروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(              دانشکده :

 2 :  تعداد واحد ایمونولوژی :  نام درس

 عملی -نظری نوع واحد :

 8-10ساعت   -شنبه سه: روز و ساعت برگزاری کالس فیزیولوژی پیش نیاز:

 )س( دانشکده پرستاری حضرت زینب مکان برگزاری:

 پور  دکتر مقداد عبداله :  مسئول برنامه

 دکتر محمدحسین کریمی -پور مدرسین ) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله

 پور دکتر مقداد عبداله تهیه و تنظیم : 

 10/6/1398 ---5/6/1397تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
 تعاریف و کاربرد ایمنی شناسی در پزشکی ایمونولوژی پایه، مقدمات ایمنی شناسی،

 تکامل سلول های ایمنی بدن ،لنفاوی موثر در ایمنی های بافت

 ژن ژن، انواع آنتی آنتیخصوصیات ژن،  آنتی

 ها ها، ساختمان و انواع آن ایمونوگلوبولین

 ، واکنش ایمنی سلولی و همورالBو  Tهای  لنفوسیت

 های ژنتیک های تشخیص قبل از تولد بیماری غربالگری و روش

 ایمنی ذاتی

 سیستم کمپلمان

 مکانیسم دفاع اختصاصی بدن در مقابل عوامل عفونی و غیرعفونی

 های خونی، ناسازگاری خونی ایمونوهماتولوژی، گروه

 ژنتیک مندلی یا عمومی، ملکولی، ژنتیک پزشکی

 ژنتیک رفتار و شخصیت

 ژنتیک و سرطان

 فارماکوژنتیک و پلی مورفیسم

 و واکسیناسیون(ها  سازی )واکسن های عفونی، مصون ایمونولوژی بیماری

 های خون ژنتیک بیماری

 ایمونولوژی مادر و نوزاد

 های سیستم ایمنی )مادرزادی و اکتسابی( نارسایی

 ازدیاد حساسیت و انواع آن 

 اتوایمنی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هدف کلی 

 تعاریف و کاربرد ایمنی شناسی در پزشکی ایمونولوژی پایه، مقدمات ایمنی شناسی،

 اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 دهد حیرا توض یشناس یمنیمفهوم ا 

 را توضیح دهد  یشناس یمنیا اهمیت 

 کند فیرا تعر یشناس یمنیا یا هیپا اصطالحات 

 را عنوان کند یمنیا ستمیسبازوی  انواع 

 

 

 هدف کلی 

 ژن ژن، انواع آنتی آنتیخصوصیات ژن،  آنتی

  اهداف اختصاصی 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 کند انیرا ب ها و خصوصیت آن  ژن یانواع آنت 

 نماید تشریح را ژنیسیته آنتی در موثر عوامل 

 دهد توضیح را ایمنوژن  و ژن آنتی مفهوم 

 نماید تعریف را ، ادجوان و آلرژنتپ اپی 

 

 

 هدف کلی 

 ها ساختمان و انواع آن ها، نیمونوگلوبولیا

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 مکانیسم عمل آنتی بادیها را تشریح نماید 

 ها را نام ببرد های آنتی بادی های بیولوژیکی کالس انواع و ویژگی 

 بادی پلی کلونال و منوکلونال را توضیح دهد آنتی نیتفاوت ب 

 موثر در واکنش آنتی ژن و آنتی بادی را توضیح دهد عوامل 

 

 

 هدف کلی 

 ذاتی و سیستم کمپلمانایمنی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:



 مکانیسم های دفاع طبیعی را تشریح نماید و ویژگی ها 

 مراحل مختلف بیگانه خواری را توضیح دهد 

 اجزاء سیستم کمپلمان را لیست نماید 

 فعال شدن کمپلمان را تشریح نماید مسیرهای 

 

 هدف کلی 

 تکامل سلول های ایمنی بدن ،لنفاوی موثر در ایمنی های بافت

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 دهد حیرا توض یلنفاو یها  انواع 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 

 و همورال  یسلول یمنی، واکنش اBو  T یها تیلنفوس

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 ایمنی را در انسان لیست نماید در های موثر سلول 

  ،را تشریح نمایدمنوسیت ها وماکروفاژها  ها، سل ماست ،بازوفیل هاویژگی ها و عملکرد دفاعی نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها 

 کند سهیو هومورال را با هم مقا یسلول یمنیا یواکنش ها 

 ژن عرضه کننده آنتی و عملکرد سلولهای ویژگی APC را توضیح دهد 

 

 

 هدف کلی 

سیستم ایمنی )مادرزادی و های  نارسایی -کانیسم دفاع اختصاصی بدن در مقابل عوامل عفونی و غیرعفونیم

 اکتسابی(

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 دهد توضیح را اختصاصی دفاع های ویژگی 

 های لنفوسیت نقش TCD4+, TCD8+ نماید سلولی مقایسه دفاع رادر 

 نماید ایمنی رابیان نقص بیماریهای انواع و ایمنی نقص بندی دسته 

 نماید تشریح را ثانویه ایمنی نقص عوارض و علل 

 



 هدف کلی 

 ها و واکسیناسیون( سازی )واکسن های عفونی، مصون ایمونولوژی بیماری

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 ببرد نام را مصونیت انواعو  نماید تعریف را عفونت و مصونیت 

 نماید لیست مثال ذکر با را واکسن انواعو  نماید تعریف را واکسن 

 دهد توضیح را واکسیناسیون منع موارد  

 دهد توضیح را ناسیونواکسی احتمالی عوارض 

 

 

 هدف کلی 

 های خونی، ناسازگاری خونی ایمونوهماتولوژی، گروه

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 نماید لیست را قرمز های گلبول سطح یها ژن آنتی  

 خونی گروه ویژگی O نماید بیان را بمبئی 

 دهد شرح را خونی گروههای های ژن آنتی ضد های بادی آنتی  

 خونی گروه سیستم  Rh نماید تعریف را 

 

 هدف کلی 

 ازدیاد حساسیت و انواع آن و اتوایمنی

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 دنمای توصیف را حساسیت ازدیاد های واکنش انواع 

 را توصیف کند حساسیت های مختلف ازدیاد های تیپ مکانیسم 

 دده توضیح را پیوند رد مکانیسم 

 دده توضیح را خودایمنی ایجاد عللو  دنمای تشریح را خودایمنی و تولرانس مفهوم 

 

 

 هدف کلی 

 ژنتیک مندلی یا عمومی، ملکولی، ژنتیک پزشکی

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 ساختمانی کلیات و اصول و ژن و ژنوم را تعریف کنند DNA و RNA دهد شرح را 

 بشناسد را مغلوب و غالب اتوزوم وراثت مهم های بیماری 



 دهد شرح را کروموزومی ناهنجاریهای انواع 

 دهد توضیح را کروموزومی حذف ایجاد ممکانیس 

 

 

 هدف کلی 

 ارماکوژنتیک و پلی مورفیسمف -ژنتیک رفتار و شخصیت -ژنتیک و سرطان

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 کند ریفعت را ها ژن پرسوراس تومورو  ها ن انکوژ ،سرطان 

 دده توضیح را سرطانی سلولهای با مقابله در ایمنی مراقبت نظریه 

 دده توضیح را سرطانی سلولهای با مقابله در بدن ایمنی های پاسخ 

 دده توضیح را سرطان درمانی مختلف های روش 

 

 

 هدف کلی 

 های ژنتیک های تشخیص قبل از تولد بیماری غربالگری و روش -ایمونولوژی مادر و نوزاد 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  شناسایی افراد در معرض خطر را توضیح دهدبارداری پرخطر را تعریف کرده و معیارها و روشهای 

 را توضیح دهند عوامل خطرساز و مشکالت ناشی از تولد نوزاد نارس 

  کند بیان را غربالگری های روش انواع 

 را بیان کند. شیر مادر یایمونولوژ یجنبه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
 بورد، ماژیک ، وایت، پوینترو کامپیوتر ویدوئو پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 
 اساتیدمربوطه 

 پور دکتر عبداله 

 

  منابع اصلی درسی: 

 ایمونولوژی ابوالعباس و رویت 

 
 

  ارزشیابی 
 نحوه ارزشیابی         

 میان ترم 

 پایان ترم 

 
 

  نحوه محاسبه نمره کل 

 عملی 

 فعالیت کالسی 

 میان ترم 

  ترمپایان 

 

 

 مقررات 

 10 :حداقل نمره قبولی                                      

 جلسه 3: تعداددفعات مجاز غیبت در کالس      

 

 
 

 

 



 

 ایمونولوژی درس بندی زمان جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

26/6/98 8-10 

 شناسی، مقدمات ایمنی

تعاریف و  ایمونولوژی پایه،

کاربرد ایمنی شناسی در 

 پزشکی

 پور دکتر عبداله
سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

2/7/98 8-10 
ژن،  آنتیخصوصیات ژن،  آنتی

 ژن انواع آنتی
 پور دکتر عبداله

سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

9/7/98 8-10 
ساختمان و  ها، نیمونوگلوبولیا

 ها انواع آن
 پور دکتر عبداله

سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

 پور دکتر عبداله ایمنی ذاتی و سیستم کمپلمان 8-10  16/7/98
سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

23/7/98 

 )مجازی(
8-10 

 ،لنفاوی موثر در ایمنی های بافت

 تکامل سلول های ایمنی بدن
 پور دکتر عبداله

سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

30/7/98 

 )مجازی(
8-10 

، واکنش Bو  T یها تیلنفوس

 و همورال  یسلول یمنیا
 پور دکتر عبداله

سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

7/8/98  8-10 

مکانیسم دفاع اختصاصی بدن 

در مقابل عوامل عفونی و 

های سیستم  نارسایی -غیرعفونی

 ایمنی )مادرزادی و اکتسابی(

 پور دکتر عبداله
سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

21/8/98 

 )مجازی(
8-10 

های عفونی،  ایمونولوژی بیماری

ها و  سازی )واکسن مصون

 واکسیناسیون(

 پور دکتر عبداله
سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

28/8/98 8-10 
های  ایمونوهماتولوژی، گروه

 خونی، ناسازگاری خونی
 پور دکتر عبداله

سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

5/9/98 

 )مجازی(
8-10 

ازدیاد حساسیت و انواع آن و 

 اتوایمنی
 پور عبدالهدکتر 

سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

12/9/98 8-10 
ژنتیک مندلی یا عمومی، 

 ملکولی، ژنتیک پزشکی
 پور دکتر عبداله

سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

19/9/98  8-10 
ژنتیک رفتار  -ژنتیک و سرطان

فارماکوژنتیک و  -و شخصیت

 پلی مورفیسم

 پور دکتر عبداله
سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ



26/9/98 8-10 
 -ایمونولوژی مادر و نوزاد 

های تشخیص  غربالگری و روش

 های ژنتیک قبل از تولد بیماری

 پور دکتر عبداله
سخخخخخخخخخخخخخخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کخخخخخخخخخخامپیوتر، 

ویخخخخخدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شخفاهی،   یسواالت کتبخ 

میزان مشارکت دانشجو در 

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


