
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازی COURSE PLAN) وره  طرح د

 

 
 

 معرفی درس: 

مت  باشد ی م  دقیقو    دهیچی پ  یستمیس   یمنیا  ستمیس  اعضاء  مرتبط    یبا عملکرد  نوع که شامل  و  متفاوت 

جانداران در    یمنیانواع واکنش ا  شناسایی این سیستم کمک کرده و  به   ی مونولوژیا  ای  یشناس یمنیا.  د باش ی م

آنت  ا  گانه یب  یهاژنی برابر  روند  ب  ت یمصون  جاد یو  عوامل  برابر  می   زای ماریدر  بررسی  صورت  کند را  در   .

ناهماهنگ   نیکوچکتر و  انجام وظا  یتداخل  ایمنی، اعضاء    ف یدر  اختالالت و ظهور    شی دایامکان پ  سیستم 

غ  م یوخ  یعوارض بعضاً  دارد.   رقابلیو  وجود  بر  ایمنی  برگشت  )عالوه  پاسخ    ک یولوژیزیف  یهاجنبه شناسی 

  ت، یحساس   ،یمنیخودا  یهای ماریمانند ب  یمنیا  ستمیس   ک یپاتولوژ  یهابه جنبه   ( گانهیبدن به عوامل ب  یدفاع

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

 2 :  تعداد واحد ژنتیک و ایمونولوژی  :   نام درس

 عملی   -نظری نوع واحد :

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

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(  مکان برگزاری: 

                                               پورآقای دکتر مقداد عبدالهمسئول برنامه :   

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

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

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

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  تهیه و تنظیم :  

 1400شهریور    بازنگری:   تدوین/   تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



ا ا  ایمونولوژی که    است  نیا  ی هدف کل.  پردازدی منیز  اعضاء    وند یو پ  ونیناس یواکس  ، یمنینقص    ی به گونه 

 . شود بیان د یمختصر و مف 

  ی و عدم امکان برگزار  19  د یکوو   ی ماریب  وع یبه وجود آمده در خصوص ش   ط یبا توجه به شراالزم به ذکر است  

شد. استاد   هد برگزار خوا  ی درس به صورت مجاز  نیا  تئوری   جلسات  تمامی  ، یها به صورت حضورکالس 

در بخش    د یمحتوا آماده شده است، در سامانه نو  د یتول  یها درس را  که توسط نرم افزار  یمربوطه محتوا

  د ییتا  کیشده محتوا را مشاهده کند و ت  نیی. دانشجو موظف است در مدت زمان تعد ینمای م  ی منابع بارگذار

به    انیدانشجو  یدهپاسخ  زانی و م  ابیغحضور و    ستیتواند بر اساس ل  یمطالعه را بزند. استاد مربوطه م

مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است    فیتکل   2درس    ن یالزم را انجام دهد. جهت ا  ی ابیارز  ف،یتکال

کسر    شانیا  یابیصورت از نمره ارزش   نیا  ر یرا ارائه دهد، در غ  یشده توسط استاد پاسخ مناسب  نییدر زمان تع 

 خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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 هایبافت

 ژن ژن، انواع آنتی آنتی خصوصیات ژن، آنتی 

 هاانواع آن ها، ساختمان و ایمونوگلوبولین 

 ، واکنش ایمنی سلولی و همورال Bو  Tهای لنفوسیت 

 های ژنتیکهای 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 

 مندلی یا عمومی، ملکولی، ژنتیک پزشکیژنتیک 

 ژنتیک رفتار و شخصیت 

 ژنتیک و سرطان 

 فارماکوژنتیک و پلی مورفیسم

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

 های خون ژنتیک بیماری 

 ایمونولوژی مادر و نوزاد 

 اکتسابی( های سیستم ایمنی )مادرزادی و نارسایی

 ازدیاد حساسیت و انواع آن  

 اتوایمنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 هدف کلی  ❖

 

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

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد حیرا توض یشناسیمنیمفهوم ا ▪

 را توضیح دهد   یشناسیمنیا اهمیت ▪

 کند  فیرا تعر یشناسیمنیا یاهیپا اصطالحات ▪

 را عنوان کند  یمنیا ستمیسبازوی  انواع ▪

 

 هدف کلی  ❖

 ژنژن، انواع آنتیآنتیخصوصیات  ژن،  آنتی

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند  انیرا ب هاو 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 آلرژنتپاپی ▪

 

 هدف کلی  ❖

 ها ساختمان و انواع آن  ها، نیمونوگلوبولیا
 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 مکانیسم عمل آنتی بادیها را تشریح نماید  ▪

 ها را نام ببرد های آنتی بادیهای بیولوژیکی کالسویژگیانواع و  ▪

 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  ❖

 ایمنی ذاتی و سیستم کمپلمان 

 

 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  هایبافت

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو در  

 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  ❖

 و همورال   یسلول  یمنی، واکنش ا Bو    T  یهات یلنفوس

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 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 ▪

 را توضیح دهد  APC ژنعرضه کننده آنتی های و عملکرد سلول ویژگی ▪

 

 هدف کلی  ❖

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

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد  توضیح را اختصاصی دفاع های ویژگی ▪

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

 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 )واکسنهای عفونی، مصونایمونولوژی بیماری

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 ببرد نام را مصونیت انواعو   نماید تعریف را عفونت و مصونیت ▪

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

  دهد توضیح  را واکسیناسیون منع موارد ▪

 دهد توضیح را ناسیونواکسی احتمالی عوارض ▪

 

 هدف کلی  ❖

 های خونی، ناسازگاری خونیایمونوهماتولوژی، گروه

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  نماید لیست را قرمز هایگلبول سطح یهاژن  آنتی ▪

 نماید  بیان را بمبئی O خونی گروه ویژگی ▪

  دهد شرح را خونی گروههای هایژنآنتی ضد هایبادی آنتی ▪

 نماید  تعریف  را Rh  خونی گروه سیستم ▪

 

 هدف کلی  ❖

 ازدیاد حساسیت و انواع آن و اتوایمنی 
 

 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 ▪

 

 

 هدف کلی  ❖

 ژنتیک مندلی یا عمومی، ملکولی، ژنتیک پزشکی 

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 بتواند:دانشجو در پایان دوره باید  



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

 بشناسد  را مغلوب و غالب اتوزوم وراثت مهم های بیماری ▪

 دهد شرح را کروموزومی ناهنجاریهای انواع ▪

 

 هدف کلی  ❖

 ارماکوژنتیک و پلی مورفیسم ف  -ژنتیک رفتار و شخصیت  - ژنتیک و سرطان

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 کند ریفعت را هاژن  پرسوراس تومورو  ها ن انکوژ  ،سرطان ▪

 دده توضیح را سرطانی سلولهای با مقابله در ایمنی مراقبت نظریه ▪

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

 دده توضیح را سرطان درمانی مختلف هایروش ▪

 

 هدف کلی ❖

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

 اهداف اختصاصی   ❖

 در پایان دوره باید بتواند:  دانشجو

 بارداری پرخطر را تعریف کرده و معیارها و روشهای شناسایی افراد در معرض خطر را توضیح دهد ▪

 را توضیح دهند  مشکالت ناشی از تولد نوزاد نارسعوامل خطرساز و  ▪

 کند  بیان را غربالگری هایروش  انواع  ▪

 را بیان کند.  شیر مادر یایمونولوژ یجنبه ها ▪

 
 

 

 آزمایشگاه ایمونولوژی:  ❖
 و عوامل مؤثر بر آنها (   بادی یآنت -ژنیآنت  هایانواع واکنش یمعرف ،یاصول سرولوژ انیو ب فیمقدمه ) تعار

   یخون ی هاگروه نییتع

 )کراس مچ و کاربرد آن( یخون یسازگار نییتع 

 و کاربرد آنها  میمستق ریو غ  میکومبس مستق تست

 β-HCG شیو انجام آزما یباردار هایو انواع تست ASOدر مورد انواع تست  حیتوض

 ی مولکول یصیتشخ یقبل از تولد و انجام روش ها یها صیتشخ یبرا یریروش نمونه گ یدر خصوص چگونگ یآموزش یها  لمیف

 

 

 

 



 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 درسي   ❖

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

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

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

 مطالعه شده برای  

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

 ایمونولوژی رویت، آخرین چاپ •

 ، آخرین چاپKubyایمونولوژی  •

 ، چاپ نهم، انتشارات جهاد دانشگاهی1389ایمونولوژی 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    فایل ، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان  

 را ضمیمه نمایید: 

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

 

منبع مطالعه  در 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/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزیابي  ❖

 خیر    بلی    اید؟آزمون در نظر گرفته . 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 
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 دانشجویان های تكاليف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 پروژه درسی  ▪

 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 و تستی ،بارگذاری در ماجول تکلیف در سامانه نوید 

در اسرع وقت در سامانه  

 اعالم خواهد شد 

حداکثر یک هفته  

ارائه تکلیف پس از   

حداکثر یک هفته پس  

 از پاسخ دانشجو 

 

 

     



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

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

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

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

 یر يادگی ی ها تي فعال ریسا ❖

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

به    لی. در صورت تماد ینما  ی ادیکمک ز  انیدر دانشجو  یتواند به پرورش تفکر انتقاد - یانجام شود م  یکاف

 :د یینما ل یرا تکم ری امکان موارد ز نیاستفاده از ا

 اتاق بحث )فورم(  ▪

بحث:   موضوع 

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

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

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

 ارزشيابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 10 آزمون میان ترم 

 6 آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 

 مقررات  ❖

▪  



▪                    

 

 

 تاریخ ارائه 

23/6 /1400 10-8 
ایمنی شناسی، مقدمات 

تعاریف و   ه، یپا یمونولوژیا 
 کاربرد ایمنی شناسی در پزشکی 

 مجازی پور دکتر عبداله
رم افزار تولید  ن

 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

30/6 /1400 10-8 
  ژن، یخصوصیات آنت ژن، یآنت

 ژن یانواع آنت 
 مجازی پور دکتر عبداله

رم افزار تولید  ن
 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

6/7/1400 10-8 
ساختمان و   ها، نیمونوگلوبولیا 

 ها انواع آن
 مجازی پور دکتر عبداله

رم افزار تولید  ن
 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

 مجازی پور دکتر عبداله کمپلمان  ستمیو س یذات یمنیا  10-8 1400/ 20/7
رم افزار تولید  ن

 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

27/7 /1400 10-8 
لنفاوی موثر در ایمنی،   یهابافت

 تکامل سلول های ایمنی بدن 
 مجازی پور دکتر عبداله

رم افزار تولید  ن
 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

4/8/1400 10-8 
، واکنش  Bو  T یهاتیلنفوس
 و همورال  یسلول یمنیا 

 مجازی پور دکتر عبداله
رم افزار تولید  ن

 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

11/8 /1400 10-8 

بدن در   یدفاع اختصاص سمیمکان
و   یمقابل عوامل عفون

 ستمیس یهایینارسا -یرعفونیغ 
 ( ی و اکتساب ی)مادرزاد یمنیا 

 مجازی پور دکتر عبداله
رم افزار تولید  ن

 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

18/8 /1400 10-8 
  ، ی عفون یهایماریب یمونولوژیا 

ها و  )واکسن یسازمصون
 ( ونی ناسیواکس

 مجازی پور عبدالهدکتر  
رم افزار تولید  ن

 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

25/8 /1400 10-8 
  یهاگروه ، یمونوهماتولوژیا 

 ی خون یناسازگار ، یخون
 مجازی پور دکتر عبداله

رم افزار تولید  ن
 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

2/9/1400 10-8 
و انواع آن و   تیحساس ادیازد

 ی منیاتوا 
 مجازی پور عبدالهدکتر  

رم افزار تولید  ن
 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

9/9/1400 10-8 
  ، یعموم  ای یمندل کیژنت

 ی پزشک کیژنت ، ی ملکول
 مجازی پور دکتر عبداله

رم افزار تولید  ن
 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

16/9 /1400 10-8 
رفتار   کیژنت  -و سرطان کیژنت

و   کیفارماکوژنت  -تیو شخص
 سم یمورف یپل

 مجازی پور دکتر عبداله
رم افزار تولید  ن

 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

23/9 /1400 10-8 
  -مادر و نوزاد   یمونولوژیا 

  صی تشخ یهاو روش یغربالگر
 ک ی ژنت یهایماریقبل از تولد ب

 مجازی پور دکتر عبداله
رم افزار تولید  ن

 محتوا

 تکلیف 
 پایانی آزمون

 

 


