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 (Lesson Plan) طرح درس
 

  :تاريخ ارائه درس :  سال تحصيلي

 محمدصادق رازقي: نام مدرس کارشناسي پيوسته/علوم آزمايشگاهي :رشتهمقطع/

  :تعداد دانشجو  واحد( 3) 2و  1 شناسيايمني:  )واحد( درسنام 

 جلسه19/ساعت 52:   تعداد جلسات/مدت کالس                                                                                         ششمپنجم و :  ترم

 

 آخرين ويرايش کتب؛ : ابع درسمن

  ، ايمونولوژی بنجامينويتوی، ايمونولوژی رنجايمونولوژی سلولي و مولکولي ابوالعباس، ايمونولوژی کوبای، 

 يک وايت بردپروژکتور، ماژويدئو        : امکانات آموزشي

 : مطالب درسکلي رئوس 
ها، بادیژن و ايمونوژن، آنتيهای سيستم ايمني، آنتيتعريف و تاريخچه، مفاهيم و اصطالحات کلي، سلولها و ارگان

ل عفوني، پاسخ ايمني در برابر عوامژن، و پردازش و عرضه آنتي MHCسيستم کمپلمان، ايمني ذاتي و اکتسابي، 
ولوژی های خودايمن، ازدياد حساسيت، واکسيناسيون، ايمونايمونولوژی تومور، نقص ايمني، بيماری ايمونولوژی پيوند،

 توليد مثل
 

 : هدف کلي درس
ل نايي با اصوايمني، آش سلولها و اعضا سيستمهای آشنايي با مفاهيم پايه و اساسي ايمونولوژی، آشنايي با ويژگي

 هاکنترل و تشخيص آزمايشگاهي بيماری پيشگيری،

 سخنراني و مشارکت دانشجويان در بحث کالسي.  :روش آموزش

 اجرای درس: شيوه

 مقدمه 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 جمع بندی 

 دقيقه    10مدت زمان :    

 دقيقه  45مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان :    

 دقيقه  45مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان :    

 

 ی ارزشيابينحوه
 

 نمره 8آزمون کتبي ميان ترم                                                                  
 نمره 10آزمون کتبي پايان ترم                                                                 

 نمره 2های کالسي     بحثها، تکاليف کالسي و مشارکت در ارائه فعاليت
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 فاهدا عنوان جلسه/رئوس مطالب جلسات

 جلسه اول
تعريف و تاريخچه، مفاهيم و 

 اصطالحات کلي
 آشنايي با مفاهيم پايه

 ی سيستم ايمنيهاسلول   جلسه دوم
های ايمني آشنايي با انواع سلول

های ايمني و پاسخ درگير در
 نهاآهای عملکردی مکانيسم

 های سيستم ايمنيارگان جلسه سوم
های درگير آشنايي با انواع ارگان

های ايمني و در پاسخ
 نهاآهای عملکردی مکانيسم

 ژن و ايمونوژنآنتي جلسه چهارم
ژن و ايمونوژن، عوامل تعريف آنتي

ژن زايي، انواع آنتيموثر بر ايمني
 بندی آنها و تقسيم

 هابادیآنتي جلسه پنجم
آشنايي با ساختار، عملکرد و 

 های بدنبادیانواع آنتي

 سيستم کمپلمان جلسه ششم
های سيستم پروتئين با آشنايي

مسيرهای  کمپلمان، عملکرد و
 فعال شدن

 ادامه مبحث سيستم کمپلمان جلسه هفتم
های تنظيمي و مکانسيم

 بيماريهای نقص کمپلمان

 ژنو پردازش و عرضه آنتي MHC جلسه هشتم
و چگونگي پردازش  تعريف، انواع

سلولها از  توسط ژنو عرضه آنتي
 MHC-I طريق

  MHCادامه مبحث  جلسه نهم
چگونگي پردازش و عرضه 

  MHC-II توسطژن آنتي

 و اکتسابي ايمني ذاتي همد جلسه

ايمني های ها و مکانيسمسلول
و اکتسابي، نحوه فعال شدن ذاتي 

و چگونگي دفاع در برابر عوامل 
 بيگانه

 هاسايتوکاين هميازد جلسه
تعريف و آشنايي با انواع 

بندی، چگونگي توليد و دسته
 ترشح، مکانيسم عمل و ..

 پاسخ ايمني در برابر عوامل عفوني همدوازدجلسه 
های ورود به ها، راهانواع پاتوژن

 های ايمني بدن و تشريح پاسخ
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 ايمونولوژی پيوند همسيزدجلسه 
آشنايي با اصطالحات کلي، انواع 

های رد پيوند، پيوند، مکانيسم
 اقدامات پيشگيری از رد پيوند 

 ايمونولوژی تومور جلسه چهاردهم

آشنايي با اصطالحات کلي، 
خصوصيات سلول سرطاني، انواع 

بندی براساس منشا، تومور، طبقه
های  عوامل ايجاد کننده، پاسخ

 های فرار تومور ايمني و مکانيسم

 ايمونولوژی توليد مثل جلسه پانزدهم

نقش سيستم ايمني در توليد 
مثل، آشنايي با سلولهای حاضر و 

نقش  موثر در روند توليد مثل،
سيستم ايمني در بارداری، تعريف 
و انواع ناباروری، سيستم ايمني 

 در ناباروری مردان و زنان

 های نقص ايمنيبيماری شانزدهم جلسه

تعريف و آشنايي با انواع 
بيماريهای نقص ايمني، عوامل 

های پيشگيری موثر در ايجاد و راه
 و درمان

 های خودايمنبيماری همهفدجلسه 

شنايي با انواع تعريف و آ
بيماريهای خود ايمني، عوامل 

های پيشگيری موثر در ايجاد و راه
 و درمان

 سيتهای ازدياد حساواکنش همهجدجلسه 

تعريف و آشنايي با انواع ازدياد 
حساسيت، عوامل موثر در 

های ازدياد حساسيت، واکنش
 درمان های پيشگيری وراه

 واکسيناسيون جلسه نوزدهم

ايي با انواع واکسن، تعريف و آشن
فرآيند توليد واکسن، تشريح 
برنامه واکسيناسيون کشوری بر 
اساس بيماری، تعداد دفعات 

های تجويز، موارد منع تجويز و راه
 مصرف

 


