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 :  مقدمه
ای زاسخ ثسای تغییسات ثٌیبدیي ٍ شیسثٌبیی، چهِ   ازادُ دز طی چٌد دِّ گرضتِ آهَشش علَم پصضکی دز کطَزهبى ضبّد تجلی

ّهبی هتتلهع علهَم پصضهکی ثهِ سهوت  ساگیهس هحهَزی ٍ          ثِ لحبظ سبختبزی ٍ چِ ثِ لحبظ هحتَا ثَدُ است. گسایص زضتِ

ّهبی اًجهبم ضهدُ دز ایهي زاُ پهس  هساش ٍ ًطهیت، جهبی خهبلی           ثِ زٍضٌی آضکبز است. دز ثیي توبهی تالش یبدگیسی هستمل

 ضد.   احسبس هی "زاٌّوبی یبدگیسی"

ضهَد، زاٌّوهبی یهبدگیسی ّوهبى ًمهص زا دز ازتجهب  ثهب         ّوبًٌد زاٌّوبی سفس کِ هٌجعی هٌبست ثسای ّس هسهب س تلمهی ههی   

ّبی هطبلعِ هؤثس زا زضد ٍ پسٍزش دٌّد ٍ  گسدًد تب هْبزت فبدُ اش آى، داًطجَیبى تطَیك هیثب است ًوبیٌد. داًطجَیبى ایفبء هی

  ساگیسی هستمل زا ثیبهَشًد.

 زاٌّوبی یبدگیسی زا ًجبید ثب کتبة دزسی اضتجبُ گس ت.  

شم ضهَد ههتي ٍ   است ٍ ًِ ثس هحتَا. اگس چِ هوکي است دز هَلعیهت ّهبیی     " سآیٌد یبدگیسی"تأکید زاٌّوبی یبدگیسی ثس 

 .هحتَا ًیص هستمیوبً دز اختیبز داًطجَ لساز دادُ ضَد

. سِ زأس ایي هثلث ًطبًگس سِ ًَ  عولکسد آى ضال  هعس ی ًوَدا  تَاى اش طسیك یک هثلث هتسبٍی زاٌّوبی یبدگیسی زا هی

ًطهبًگس عولکهسد    Bثبضهد. ًمطهِ    ًطبًگس عولکسد زاٌّوبی یبدگیسی ثسای ازائِ اطالعبت ثِ داًطهجَیبى ههی   Aثبضد. ًمطِ  هی

ّهبی   دز زاٌّوهبی یهبدگیسی، تَفهیع کٌٌهدُ  عبلیهت      Cزاٌّوبی یبدگیسی ثسای هدیسیت یبدگیسی داًطجَیبى اسهت. ًمطهِ   

ّوبًطَز کِ هطتص است ثْتسیي زاٌّوبی یبدگیسی زاٌّوبیی است کِ هجوَعِ ای اش ایي عولکسدّهب زا  ثبضد.  داًطجَیبى هی

 هحمك سبشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هثلث راٌّوای یادگیری

 

 

 الگَی پیطٌْادی راٌّوای یادگیری:
 تألیع زاٌّوبی یبدگیسی ضوب ثس اسبس هثلث  َق اًتتبثی هی ثبضد. شم ثِ ذکس است 

 

 دز فَزت توبیل هی تَاًید اش زاٌّوبّبی یبدگیسی تألیع ضدُ ثس زٍی ٍة گبُ هسکص هطبلعبت دیدى  سهبئید.

 

 

 A   تأهیي اطالػات هحتَایی 

 B   فؼالیت داًطجَ         هذیریت یادگیریC 

 استَاز  ثس اسبس یبدگیسی ٍ ثسًبهِ زاٌّوب

 است.

 ً ِضَد ویهحتَای ثسًبهِ ازائ. 

 ً ضَد وی عبلیت داًطجَ هٌظَز. 

 .زاٌّوب ثس اسبس  عبلیت داًطجَ  است 

 ً ِضَد ویهحتَای ثسًبهِ ازائ. 

 گیسد ٍ آضٌبیی ثب کوکی ثِ یبدگیسی فَزت ًوی

 .ضَد ثسًبهِ ازائِ ًوی

 ُّب هی ثبضد. زاٌّوب ضبهل هحتَای داد 

 ً ضَد وی عبلیت داًطجَ هٌظَز. 

 ٍ آضٌبیی ثب  کوکی ثِ یبدگیسی فَزت ًوی گیسد

  E .ضَد ثسًبهِ ازائِ ًوی
 

 H 

 D 

 F 
 G 
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 ریدرگ یسلَل ّا ٍ هَلکَلْا ،یضٌاس یوٌیػلن ا ِیپا یبا هباً ایي دٍرُ داًطجَدر  ٍرُ:دهختصرضرح 

هختلف دستگاُ  یػولکرد اجسا یهختلف ٍ چگًَگ یْایواریدر ب یوٌیًقص دستگاُ ا ،یوٌیدر دستگاُ ا

 یاػن از سلَل ّا یوٌیهَثر ا یاًَاع سلَل ّا ی(، کوپلواى، ضٌاسائیاکتساب یوٌیٍ ا یرات یوٌی)ا یوٌیا

 ذُیپذهکاًیسن شى،  یپاسخ آًْا بِ آًت یٍ چگًَگ  B یّا تیلٌفَس ،یاکتساب یوٌیٍ ا یرات یوٌیا

هی ضَد. ّوچٌیي داًطجَیاى با اًَاع رٍش ّای  آضٌا یًسج یسازگار یتَلراًس ٍ هَلکَلْا ایتحول 

تطخیص بیواری ّا بِ کوک تست ّای سرٍلَشی آضٌا ضذُ ٍ بِ صَرت ػولی بِ اًجام تست ّای 

CRP ،RF, ASO, Wright, Cross Match, Direct & indirect Coombs .هی پردازد 

 
  :آهَزضیاطالػات 

 

 داًطکدُ پصضکیهکبى آهَشش: 

 ضٌجِ 8-10 :شهبى آهَشش

 ّفتِ  17 ثِ هدت     99ثْوي  11هدت  دٍزُ :   اش تبزیخ     

 614داخلی  02332395054  : هسئَل ضوبزُ توبس

 117اتبق  -هعبًٍت ثیي الولل -طجمِ ّوکع -داًطکدُ پصضکید تس کبز:  ٍ آدزس حضَز  یصیکی

 r.Jafarist@gmail.com :هدزس پست الکتسًٍیک

 

 قرارداد یادگیری:

 .داضتِ ثبضد حضَ هٌظنداًطجَ هَظع است دز کالس دزس  -

                                                      .زا اًجبم دّدثب یکی اش هَضَعبت دزسی هٌبست ٍ هستجط  یمیتسجوِ ٍازائِ  همبلِ تحمداًطجَ ثبیستی    -

 ضسکت کٌد.ثِ فَزت پسسص ٍ پبسخ  یکالس تیدز ثحث ّبی کالسی ٍ  عبلداًطجَ هَظع است   -

ضسکت ًوبید ٍ غیجت غیس هَجِ دز جلسِ اهتحبى هٌجس ثِ کست ًوسُ ففس تسم  بىیپب یاهتحبى کتجداًطجَ ثبیستی دز  -

 د ضد.خَاّ

 داًطجَ ثبیستی تکبلیع دزسی طَل دٍزُ کِ دز سبهبًِ ًَید ثبز گرازی ضدُ زا اًجبم دادُ ٍ ثسای استبد ازسبل ًوبید. -

 دز کالس حضَز یبثد. 8استبد هَظع است زاس سبعت  -

 داًطجَیبى ازائِ دّد.توبم تکبلیفثبشخَزد هٌبست زا دز ٍلت تعیي ضدُ ثِ استبد هَظع است  -

 .َظع است دز فَزت عدم تبثیس ٍ گیسایی زٍش تدزیس آى زا تغییس دادُ ٍ زٍش هَثستسی ثِ کبز گیسداستبد ه -

 بیوشیمی پیطٌیاز:

 : هرٍری بر ػٌاٍیي برًاهِ آهَزضی

 با هقذهات ایوٌی ضٌاسی، تؼاریف، اصطالحات، کاربردّای ایوٌی ضٌاسی در پسضکی یآضٌائ .1

 با بافتْای هَثر در ایوٌی  یآضٌائ .2

 یوٌیا ستنیس یبا سلَل ّا یآضٌائ .3

 آًتی بادی-با آًتی شى،خصَصیات آًتی شى، اًَاع آًتی شى ٍ ٍاکٌطْای آًتی شى یآضٌائ .4

 با ایوٌَگلَبَلیٌْا   یآضٌائ .5
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 ٍ التْاب یرات یوٌیبا ا یآضٌائ .6

 تَزیبا فاگَ س یآضٌائ .7

 با سیستن کوپلواى )التْاب،سیتَلیس،ایوٌَادّرًس(،  یآضٌائ .8

  (MHC) یًسج یزگاربا کوپلکس سا یآضٌائ .9

 ایوٌی سلَلی  یّا سنیبا هکاً یآضٌائ .11

 T یّا تیبا تکاهل لٌفَس یآضٌائ .11

ایوٌی ّوَرال هکاًیسوْای دفاع اختصاصی در هقابل ػَاهل ػفًَی ٍ   یّا سنیبا هکاً یآضٌائ .12

 هصَى سازی )ٍاکسٌْا ٍ ٍاکسیٌاسیَى(* -غیر ػفًَی 

 B یّا تیبا تکاهل لٌفَس یآضٌائ .13

 یوٌیلراًس ٍ خَد ابا تَ یآضٌائ .14

 ّا يیکا تَیبا سا یآضٌائ .15

 حرکتی، ػاطفی(: –اّذاف اختصاصی )در حیطِ ّای ضٌاختی، رٍاًی 

 
 

  :رٍش ارزضیابی
 :ضبهل

  ًوسُ(3% دزفد )15     ارزشیابی تكوينی

 فؼالیت داًطجَ -

                                                        تسجوِ ٍازائِ  همبلِ تحمیمی هٌبست ٍ هستجط   -

  عبلیت کالسی ثِ فَزت پسسص ٍ پبسخ ضسکت دز ثحث ّبی کالسی ٍ   -

 حضَ هٌظن داًطجَ -

 % دزفد )یک ًوسُ(5دزس                  کالس دز  عبل حضَز

 ارزشیابی تراكمی

 ًوسُ( 16) ٪ 80         تسم ثِ فَزت تستی ٍ تطسیحی پبیبى کتجی اهتحبى -

 بِ طَر کاهل:  در ایي درس رد استفادُفْرست هٌابغ اصلی هَ

 الف(اصلی

 Abbas,A.K,Litchman.A.H,Pober,J.S(2018).Cellular and Moleucular 

Immunology.(9th ed). 

 Roitt,I,Brostoff,JMale,D.(2012).Immunology(8th ed). 

 Travers, P., &Janeway,C.A.(2015). Immununology:The Immune system 

in health and Disease.(8th ed). 

 ب(وابسته
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  9831سرولوژی دکتر پرویز پاکزاد 

 جذٍل زهاى بٌذی
 
 

 هَضَ  جلسِ تبزیخ ثسگصازی جلسِ

 11/11/99 جلسِ اٍل
افطالحبت،  تعبزیع، چگًَگی پیدایص ٍاکسیٌبسیَى، همدهبت ایوٌی ضٌبسی،آضٌبئی ثب 

 کبزثسدّبی ایوٌی ضٌبسی دز پصضکی

 ثب تْبی هَثس دز ایوٌیبئی ثب آضٌ 18/11/99 جلسِ دٍم

 یوٌیا ستنیس یّب سلَل ثب یآضٌبئ 25/11/99 جلسِ سَم

 2/12/99 جلسِ چبزم
 ثبدی آًتی-ضى آًتی ٍاکٌطْبی ٍ ضى آًتی اًَا  ضى، آًتی ضى،خصَفیبت آًتی ثب یآضٌبئ

 ایوٌَگلَثَلیٌْب ثب یآضٌبئ

 9/12/99 جلسِ پٌجن

 ایوٌی ذاتی ٍ التْبة ثب یآضٌبئ

 

 تَشیس  بگَ ثب یضٌبئآ

 ،)التْبة،سیتَلیص،ایوٌَادّسًس( سیستن کوپلوبى ثب یآضٌبئ 16/12/99 جلسِ ضطن

 (MHC) یًسج یسبشگبز کوپلکسآضٌبئی ثب  25/12/99 جلسِ ّفتن

 Tتکبهل لٌفَسیت ّبی  ثب یآضٌبئ 14/01/1400 جلسِ ّطتن

 21/01/1400 جلسِ ًْن
 همبثل دز اختصبفی د ب  هکبًیسوْبی ٍ  ّوَزال ز ٍسلَ ایوٌی هکبًیسن ّبی  ثب یآضٌبئ

 *(ٍاکسیٌبسیَى ٍ ٍاکسٌْب) سبشی هصَى - عفًَی غیس ٍ عفًَی عَاهل

 Bتکبهل لٌفَسیت ّبی  ثب یآضٌبئ 28/01/1400 جلسِ دّن

 تَلساًس ٍ خَد ایوٌی ثب یآضٌبئ 04/02/1400 جلسِ یبشدّن

جلسِ 

 دٍاشدّن
 بیي ّبسبیتَ ک ثب یآضٌبئ 11/02/1400

 
 

 موضوعجلسه اول : 
 
 

 ثب همدهبت ایوٌی ضٌبسی، تعبزیع، افطالحبت، کبزثسدّبی ایوٌی ضٌبسی دز پصضکی یآضٌبئ  :جلسِ ضرح هختصر     

یب ایوٌی ضٌبسی پصضکی یکی اش ضبخِ ّبی شیست ضٌبسی است کِ ثِ هطبلعِ سیستن ایوٌی ثدى،  Immunologyعلن 

یستن ایوٌی علیِ عَاهل ثیگبًِ هی پسداشد، اش کبزثسد ّبی هْهن ایهي علهن ههی تهَاى ثهِ تطهتیص        اعضبئ سیستن ایوٌی، پبسخ ّبی س

 عفًَت ّب، تطتیص سسطبى ّبی هتتلع، دزهبى ٍ کوک ثِ ثمب اعضبء پیًَدی ٍ ٍاکسیٌبسیَى اضبزُ کسد.

    

بخشی از محتوای مووردنر  را  به صورت اختیاری شما می توانیذ در قسمتهایی که نیاز به توضیح می بینیذ  * پیشنهاد:

 بگنجانیذ.
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 :واژگان نا آشنا  

 

 (Innate Immunity ایمنی راتی) -

 (Specific Immunity)ایمنی اختصاصی  -

 (Acquired Immunity) ایمنی اکتسابی -

 (Adaptive Immunity )ایمنی سازگاری -

 (Transplantation)پیونذ  -

 Immune Assayسنجش ایمنی  -
 

  :ارتباط با یادگی ی فعالیتهای دانشجو در
 

 آهَشش ثسای توسیي  عبلیتْبیی کِ اش داًطجَ اًتظبز هی زٍد -1

 تعبهل ثب هتي یب سبیس هٌبثع ٍ هَاد آهَشضی -2

 

 به عنوان مثال :
 

 

 
 

 

 ؟دًیب هعس ی کسد  طَز زسوی ثب اًتطبز یک همبلِ ثِ چِ کسی ٍ چگًَِ ٍاکسیٌبسیَى زا ثِ -1

 ؟دز ایساى ثبستبى اًجبم هی ضدُ است ٍ پسٍتکل اًجبم آى ثِ چِ فَزتی ثَدُ استکدام یک اش ٍاکسي ّبی اهسٍشی  -2
 

 

 را در ساهاًِ ًَیذ اًجام دّیذ. 42/24/99تکلیف تاریخ س ایي دربرای آزهَدى خَدت در 

 

 

 .ذیهشاّذُ کٌ تاریخچِ علن ایوًََلَشی را در ایي لیٌک هطلب آهَزشی
 https://www.elsevier.com/books/a-history-of-immunology/silverstein/978-0-12-370586-0   

 

                                                   

                                          

 یت از عفًَت ّای هختلف بَد.اگر ٍاکسیٌاسیَى در ّیچ جای دًیا اًجام ًوی شذ چِ جایگسیٌی برای هصًَ          

 

 

 :داًطجَیادداضت ّای 

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

ثِ  صل اٍل کتبة ایوًََلَضی ًَضتِ دکتس زضب  سیدحسیٌی هساجِ کسدُ ٍ تبزیتچِ ٍاکسیٌبسیَى زا ثِ 

 تستیت زٍیدادّب هطبلعِ ًوَدُ ٍ ثِ سَا ت شیس پبسخ دّید.
 

 فکر کٌیذ


