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داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻰ واﺣﺪ ﯾﺎﺳﻮ ج
ﻃﺮح درس روزاﻧﻪ درس ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژى

عنوان درس  :ژنتيک وايمونولوژي

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ79-79 :

نیمسال  :اول

رشته  :پرستاری

مقطع  :کارشناسی

ترم  :دوم

پیش نیاز :فیزیولوژی

محل برگزاری  :دانشکده علوم پزشکی

ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

تعداد واحد 1/5(2 :تئوری و 0/5عملی)

نوع واحد :نظری-عملی

کد درس00:

هدف کلی درس :آشنایی دانشجوی پرستاری با مفهوم سیستم ایمنی و واکنش های ایمنی بدن ،سلول ها و ارگان های موثر در
ایمنی ،نقص ایمنی ،چگونگی سازگاری نسجی و خونی در مکانیسم ها و واکنش های مختلف سلولی و هومورال ،نقشسیستم ایمنی،
شناخت اصول و مهرت های الزم در اجرای تدابیر و روش های پیشگیری و اصول بیماریابی بیماری های ژنتیکی در جامعه ،کاربرد
علمی و عملی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در زمینه اختالالت ژنتیکی
هدف کلی :دانشجویان با استفاده از توانمندی علمی و عملی خویش بتوانند برای بیماران با بیماری های ایمونولوژیک از جمله
بیماری خود ایمنی و پیوند اعضا برنامه مراقبتی– اموزشی مناسب طراحی  ،تدوین و اجرا نمایند و همچنین نحوه تفسیر آزمایشات
ایمونولوژیک و اصول ژنتیکی تشخیص اختالالت ارثی از غیر ارثی و سیستم توارث دست خواهند یافت.
اهداف اختصاصی
الف :در حیطه شناختی
در پایان دوره دانشجو باید بتواند:
 -1مقدمات ایمنی شناسی را شرح دهد.
 -2کاربرد ایمنی شناسی در پزشکی رابیان کند
 -0بررسی و شناخت سیستم ایمنی را توضیح دهد.

 -4تکامل سلول های ایمنی را بیان کند.
 -5بافت های لنفاوی موثر در ایمنی را شرح دهد
 -6آنتی ژن  ،خصوصیات آنتی ژن و انواع آنتی ژن راتوضیح دهد.
 -9ایمونوگلوبولین ها ،ساختمان و انواع آن ها راشرح دهد.
 -9لنفوسیت های  T,Bو واکنش های ایمنی سلولی و هومورال بیان کند.
 -7غربالگری و روش های تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیک را شرح دهد.
 -10ایمنی طبیعی(ایمنی ذاتی)را شرح دهد.
 -11سیستم کمپلمان  ،التهاب و سیتولیز و نکروز بافتی راتوضیح دهد.
 -12مکانیسم دفاع اختصاصی بدن در مقابل عوامل عفونی و غیر عفونی بیان کند.
 -10ایمونوهماتولوژی ،گروه های خونی و ناسازگاری خونی را شرح دهد.
 -14ایمنی اختصاصی را توضیح دهد.
 -15واکسیناسیون و واکسن و روش های ایمن سازی را توضیح دهد.
 -16ایمونولوژی مادر و جنین و نوزاد را شرح دهد.
 -19نارسایی سیستم ایمنی را شرح دهد.
 -19ازدیاد حساسیت ها و انواع آن ها را بیان کند
 -17اتوایمنی را شرح دهد.
 -20ژنتیک مندلی یا عمومی(سیستم توارث  ،توارث چند ژنی ،گروه های خونی) را توضیح دهد
 -21ژنتیک مولکولی(ساختمان مولکولی ژن ) را بیان کند
 -22ارتباط ژنتیک و سرطان را توضیح دهد.
 -20ژنتیک بیماری های خونی را بیان کند
 -24پلی مورفیسم و فارماکوژنتیک را شرح دهد
 -25ژنتیک پزشکی(ناهنجاری کروموزومی) را توضیح دهد.
 -26ژنتیک رفتار و شخصیت را شرح دهد
ج) در حیطه نگرشی
دانشجو باید بتواند:
 -1در بحث های گروهی به طور فعال شرکت نماید.
 -2در کالس های نظری به طور منظم حضور داشته باشد.
 -0مرتبط با موضوعات درسی مطالعه داشته باشد.
 -4در قبال انجام و تحویل تکالیف محوله احساس مسوولیت نماید.
 -5در فعالیت های گروهی در کالس همکاری کند.

منابع:
 -1وجگانی ،محمد .1097 .ایمونولوژی.چاپ نهم .انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
 -2حسینی ،فرید و همکاران .1072 .مبانی ایمونولوژی.
 -0راستی ،آرزو .غالم نژاد جعفری ،رضا.عرفانی ،یوسف.1072.ایمونولوژی برای پرستاران.نشر جامعه نگر
ParslowT T.G., Stites,D.P. Terr,A.I., and Imboden, J.B., Medical Immunology,
Abul K. Abbas.2102.celluar and molecular immunology.7th ed.
)Rosen,F.S.,Geha,R.,2111,Case Studies in Immunology(2 nd ed
)Parslow,T.g.,Stites, DP.,Terr,A.I.Imboden,J.B. 2112.Medical Immunology(02 th ed
نحوه محاسبه ی نمره ی پایانی:
حضور به موقع در کالس و اماده بودن مطالب تدریس شده

 0/5نمره

امتحان میان ترم

 4/ 5نمره

امتحان پایان ترم

 10نمره

آزمایشگاه و امتحان

 5نمره
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ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :اول
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :آشنایی با سیستم ایمنی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس سیستم ایمنی و اجزای آن آشنا شود.
اهداف رفتاری

-1
-2
-0
-4
-5
-6

-9

-9

-7

سیستم ایمنی را
تعریف کند
سلول های سیستم
ایمنی را شرح دهد.
منشاء سلول ایمنی را
بشناسد.
وظایف سلول های
ایمنی را شرح دهد
نقش پالکت ها را بیان
کند
فعال کننده ها و
محرک های عملکرد
سیستم ایمنی توضیح
دهد
ارگان های لنفاوی اولیه
و نفش تیموس را شرح
دهد
آپوپتوز(مرگ برنامه
ریزی شده ی سلولی)را
بیان کند
بورس فابریسیوس و
مغز استخوان ونقش آن
ها در ایمنی را شرح
دهد.

روش تدریس
-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث
گروهی

وسایل مورد نیاز

-

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد
تصاویر
مربوطه

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منابع
آموزشی
منبع
شماره5
منبع شماره
2
منبع شماره
1

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري ﺟﻠﺴﻪ  :دوم
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :اداﻣﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و اﺟﺰاي آن

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با ارگان های لنفاوی ثانویه و سرنوشت آنتی زن آشنا شود.
اهداف رفتاری

 -1ارگان های لنفاوی
ثانويه را شرح دهد.
 -2بلوغ و تمایز لنفوسیت
ها را بیان نمايد.
 .-3عکس العمل ایمنی
بدن در مواجه با آنتی ژن را
شرح دهد.
-4نقش طحال در ایمنی
ثانویه را توضیح دهد.
 -5نقش گره های لنفاویی
در ایمنی ثانویه را توضیح
دهد-6 .سیستم ایمنی
مخاطی را شرح دهد.
-9سرنوشت آنتی ژن پس از
ورود به بدن را شرح دهد.

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد
و تصاویر
مربوطه

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
منبع شماره 2
شرکت فعال
در پرسش و
منبع شماره 5
پاسخ%10
منبع شماره 9
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90
منبع شماره1

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﺳﻮم
ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ایمنی ذاتی و اکتسابی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با ایمنی ذاتی و اکتسابی آشنا شود.
اهداف رفتاری

روش تدریس

- 1ايمنی ذاتی را شرح
دهد.

-

-2موانع
فیزيولوژيک و
شیمايی را بیان
کند.

-

-3دفاع سلولی را
شرح دهد
 -4اندوسیتوز و
فاگوسیتوز را
شرح دهد.
-5کشتن خارج
سلولی و نقش NK
 cellو  Tcرا شرح
دهد
-6آماس و
التهاب را شرح
دهد
 -7مواد فعال
بیولوژيکی را
بیان کند
 -8پاسخ التهابی
موضعی و سیستمیک
شرح دهد.
-9مراحل پاسخ
ايمنی اکتسابی
را شرح دهد.

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
منبع شماره 0
شرکت فعال
در پرسش و
منبع شماره 4
پاسخ%10
منبع شماره 9
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90
منبع شماره 1

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﭼﻬﺎرم
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس :ایمونوژن ها و آنتی ژن ها

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس ویژگی پاسخ ایمنی اکتسابی و خصوصیت ایمونوژن آشنا شود.
اهداف رفتاری

-1آنتی ژن
را شرح دهد.
-2ايمونوژن را
بیان نمايد .
.-3هاپتن را
شرح دهد.
-4ويژگی های
ايمونوژن را
بیان کند.
-5شاخص آنتی
ژنیک يا اپی
توپ را شرح
دهد.
cross reaction -6
را شرح دهد.
-7کالس های عمده
آنتی ژن را
بیان کند.
 -8چگونگی
تحريک سیستم
ايمنی را توضیح
دهد.
-9همکاری بین
سلول ها در
ايجاد پاسخ
ايمنی را بیان
کند.
 -11کینتیک
پاسخ ايمنی را
شرح دهد.

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد
مدل سازی
پاورپوینت

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منابع
آموزشی
منبع
شماره0
منبع شماره
5
منبع شماره
6
منبع شماره
1

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺪرسدﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :آنتی بادی ها و عملکرد آن ها

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با ساختمان و عملکرد و انواع آنتی بادی ها آشنا شود.
اهداف رفتاری

روش تدریس

 -1ساختار مولکولی
ايمونوگلوبين شرح
دهد.

-

-2خصوصیات
انواع آنتی
بادی را بیان
نمايد.

-

.-3خصوصیت
بیولوژيک انواع
آنتی بادی ها
را بیان کند.
 -4ژنتیک
ايمونوگلوبولین
ها را بیان کند
-5بازآرايی ژن
های گیرنده ی
سلول های  Tدر
انسان را بیان
کند.

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد
شبیه
سازی

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

حضور منظم
و فعال در
جلسات %10
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منابع
آموزشی
منبع شماره
1-9

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﺷﺸﻢ
ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :سیستم کمپلمان

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با فعالیت سیستم کمپلمان در دفاع ذاتی و اختصاصی آشنا شود.
اهداف رفتاری

 – 1می تواند راه های
فعال شدن سيستم کمپلمان
را شرح دهد.
 -2عوامل فعال
کننده مسیر
کالسیک و
آلترناتیو و
لکتین را بیان
نمايد.
 -3مراحل فعال
شدن مسیر کالسیک
راشرح دهد.
-4مراحل فعال
شدن راه
آلترناتیو را
شرح شد.
-5مراحل فعال
شدن راه لکتین
را شرح دهد.
 -6فعالیت
بیولوژيک اجزای
کمپلمان رابیان
کند.
 -7نقش گیرنده
های کمپلمان را
شرح دهد

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی
فلو چارت
شبیه سازی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع
آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
1-9
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منبع شماره

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎری

ﻣﺪت ﮐﻼس 1/5:ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻼس  :ﭘﺮدازش و ﻋﺮﺻﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﺑﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎى  Bو T

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با  MHCکالس  Iو  IIو پردازش آنتی ژن کنار آن ها آشنا شود.
اهداف رفتاری

-1سلول های
عرضه کننده
آنتی ژن
را شرح دهد.
-2آنتی ژن های
سازگاری نسجی
اصلی  MHCرا
بیان نمايد.
 -3خصوصیت ژن
های  MHCراشرح
دهد.
 -4مولکول های
 MHCکالس  Iرا
بیان نمايد.
-5مولکول های
 MHCکالس  IIرا
بیان کند.
 -6چگونگی بروز
مولکول های
 MHCرا بیان
کند.
-7پردازش آنتی
ژن در کنار
مولکول  MHCIIدر
اندوسیتوز را
شرح دهد-8 .
پردازش آنتی ژن
سیتوزولی در
کنار مولکول
 MHCIرا شرح
دهد.

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی
فلو چارت
Power
point

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع
آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
1-9
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منبع شماره

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﻫﺸﺘﻢ
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :پاسخ ایمنی به عوامل عفونی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با چگونگی مقابله و تفاوت پاسخ ایمنی در مقابل میکروب ها(ویروس،
باکتری ،قارچ ،تک یاخته و کرم)آشنا شود.
اهداف رفتاری

 -1مکانیسم ایمنی
ذاتی در برابر ویروس
ها را شرح دهد.
 -2مکانیسم ایمنی
اکتسابی در برابر
ویروس ها را شرح
دهد.
 -0مکانیسم ایمنی
ذاتی در برابر باکتری
ها را شرح دهد-4 .
مکانیسم ایمنی
اکتسابی در برابر
باکتری ها را شرح
دهد.
 -5مکانیسم ایمنی
ذاتی در برابر قارچ را
-6
شرح دهد.
مکانیسم ایمنی
اکتسابی در برابر قارچ
ها را شرح دهد-9 .
مکانیسم ایمنی ذاتی ا
در برابر پارازیت ها را
شرح دهد -9 .مکانیسم
ایمنی اکتسابی در برابر
پارازیت ها را شرح
دهد.

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی
تصاویر و
اسالید

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع
آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
1-9
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منبع شماره

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﻧﻬﻢ
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :واکسیناسیون

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اصول تهیه واکسن و عوامل مرتب به آن آشنا شود.
اهداف رفتاری

 -1روش
واکسیناسیون شرح
-2
دهد.
آنتی ژن های
مورد استفاده
در ساخت واکسن
را شرح دهد.
-3واکسن زنده و
زنده ضعیف شده
وغیرفعال را
شرح دهد.
 -4ايمن سازی
فعال و غیر
فعال را بیان
کند.
 -5تعاريف
واکسن کشته
شده ،زير واحد،
قطعات تحت
سلولی،
توکسوئید،
نوترکیب ،DNA
آنتی ايديو تیپ
و  DNAرا شرح
-6
دهد.
تفاوت ايمن
سازی غیر فعال
طبیعی و
مصنوعی را بیان

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی
Power
point

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

حضور منظم
و فعال در
جلسات %10
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منابع
آموزشی
منبع شماره
1-9

-7
کند.
تفاوت آنتی
سرم،
ايمونوگلوبولین
انسانی و
ايمونوگلوبولین
اختصاصی انسانی
را بیان کند.
 -8موارد مصرف
ايمونوگلوبولین
را شرح دهد.
 -9عوامل موثر
در بروز پاسخ
ايمنی در مقابل
واکسن را شرح
دهد.
-11ادجوانت و
نقش آن در
واکسن را شرح
دهد.
 -11بیولوژی
ايمنی در
واکسیناسیون
بیان کند.
-12پاسخ ايمنی
در اثر
واکسیناسیون را
بیان کند.
 -13ويژگی يک
واکسن موثر را
شرح دهد.
 -14واکسناسیون
گروه های خاص
را بیان کند.

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :دﻫﻢ
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ایمونولوژی پیوند

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس انواع پیوند و اصول یک پیوند موفق آشنا شود.
اهداف رفتاری

 -1تعريف انواع
پیوند را بیان
 -2نقش
کند.
پاسخ ايمنی در
رد پیوند آلو
گرافت را شرح
دهد.
-3تفاوت رد
پیوند فوق حاد،
حاد و مزمن را
بیان کند.
 -4آنتی ژن های
سازگاری بافتی
را بیان کند.
 -5ساختمان
مولکول  MHCIو
 MHCIIرا بیان
کند.
 -6پیوند سلول
های خون را شرح
دهد.
 -7انواع واکنش
های انتقال
خون( واکنش
های :همولیتیک،
همراه تب
وآلرژيک ) را
شرح دهد.
-8پیوند مغز
استخوان را شرح
-9
دهد.
افزايش طول عمر
پیوند آلو
گرافت شرح دهد.
 11نقش و
کاربرد  MHCيا
 HLAدر انسان
را شرح دهد

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع
آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
منبع شماره
شرکت فعال
فصل
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90
منبع شماره

 -11عرضه آنتی
ژن پیوند به
کمک  MHCگالس I
و  IIبیان شود.
 -12ارتباط HLA
و بیماری ها را
شرح دهد.

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﯾﺎزدﻫﻢ
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :ایمونولوژِی تومور

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس شناسایی راههای مقابل بدن با تومور و شناسایی تومور ها و فرار تومور از
آشنا شود.
ایمنی بدن
اهداف رفتاری

-1آنتی ژن های توموری را
شرح دهد.
-2تغییرات سطح سلول
های توموری را بیان کند.
 -0آنتی ژن های بیان شده
توسط ویروس ها ،ژن های
نرمال خاموش ،جهش یافته،
اختصاصی تومور ؤاد را بیان
-4پاسخ
کند.
ایمنی هومورال و سلولی به
تومور را شرح دهد.
 -5درمان ایمونولوژیکی
تومورها را بیان کند.
 -6فرار تومور ها از پاسخ
های ایمنی را بیان کند.

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی
تصاویر

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع
آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
1-9
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منبع شماره

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :دوازدﻫﻢ
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :خودایمنی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اتوایمنی و تولرانس و بیماری های مربوطه و درمان آن ها آشنا شود.
اهداف رفتاری

-1تعريف
تولرانس
واتوايمینیتی
را شرح دهد.
 -2دو مرحله
ايجاد تولرانس
در بدن را شرح
دهد.
 -3تولرانس
محیطی را شرح
دهد.
 -4تولرانس
مرکزی را شرح
دهد-5 .تولرانس
سلول های  Bبه
آنتی ژن های
خودی را شرح
دهد.
-6علت بیماری
های خود ايمنی
را شرح دهد.
-7نمونه هايی
از بیماری های
اتوايمنی را
بیان کند.
-8بیماری های
اتوايمنی با
واسطه آنتی
بادی :کم خونی
همولیتیک خود
ايمن ،میاستنی
گراويس ،گرايوز
و ......را شرح
دهد.
 -9بیماری های
اتوايمنی با

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی
تصاویر
تصاویر
Power
point

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع
آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
9-6-2-1
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منبع شماره

واسطه کمپلکس
ايمنی :لوپوس
اريتماتوی
منتشر ،آرتريت
روماتوئید و
.........را
شرح دهد.
-11بیماری های
خودايمن با
واسطه ی سلول
های : T
مولتیپل
اسکلروزيس،
ديابت ملیتوس
نوع  Iوابسته به
انسولین)،(IDDM
تیروئیديت
هاشیموتو و
 .......را شرح
دهد.
-11بیماری های
خودايمن ناشی
از نقص در
اجزای سیستم
کمپلمان را شرح
دهد.
 -12درمان
بیماری های خود
ايمن را بیان
کند.

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :نقص سیستم ایمنی

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با علت ایجاد بیماری های نقص ایمنی و عالئم دآن ها تا حدودی آشنا شود.
اهداف رفتاری

-1بیماری نقص ایمنی اولیه را
شرح دهد.
-2بیماری نقص ایمنی ثانویه را
شرح دهید.
 -0بیماری نقص ایمنی اولیه را
بیان کند.
-4نقص ایمنی ناشی از
لنفوسیت  Bبا آنتی بادی :
آگاماگلوبولینمی نوزادان وابسته
به  ، Xهیپوگاماگلوبولینمی گذرا
و نقص ایمنی شایع متغیر و
کمبود انتخابی ایمونوگلوبولین
ها را شرح دهد.
-5نقص ایمنی ناشی از
لنفوسیت های  Tو ایمنی با
واسطه ی سلولی :سندرم دی
جورج و کاندیدیازیز جلدی-
مخاطی مزمن را بیان کند.
-6نقص ایمنی با واسطه هر دو
سلول  Tو  Bو مثال های
مربوطه را بیان کند.
 -9نقص ایمنی با واسطه سلول
های بیگانه خوار را بیان کند
 -9اختالالت ارثی فاگوسیت ها:
نقص چسبندگی لکوسیت
ها( ،)LADسندرم چدیاک-
هیگاشی و بیماری گرانولوماتوز
مزمن( )CGDرا بیان کند.
-7نقص ایمنی حاصل

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی
تصاویر
فیلم
Power
point

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

منابع
آموزشی

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
1-9
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منبع شماره

ازاختالالت سیستم کمپلمان را
-10
شرح دهد.
نقص کنترل اجزای کمپلمان را
بیان کند.
-11علت ایجاد نقص ایمنی
ثانویه و بیماری  HIVرا شرح
دهد.
 -11چرخه زندگی  HIVرا بیان
کند-12 .پاتوژنز بیماری
 AIDSرا بیان کند  -10سیر
بیماری  AIDSرا شرح دهد
-14تشخیص آزمایشگاهی و
روش های سرو لوژی و مولکولی
بیماری AIDSرا بیان کند.
-15درمان و پیشگیری و
واکسناسیون در بیماری AIDS
شرح دهد

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ  :ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻣﺪرسدﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس  :واکنش های ازدیاد حساسیت

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با تیپ های محتلف ازدیاد حساسیت آشنا شود.
اهداف رفتاری

روش تدریس

 -1ازدیاد حساسیت
تیپ  1شرح دهد.

-

 -2نقش واسطه های
شیمیایی وازیواکتیو در
ماست سل ها را بیان
نمايد.

-

-3جنبه بالینی
آلرژی های تیپ 1
بیان کند

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی
شبیه سازی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی
-

-

-

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منابع
آموزشی
منبع شماره
1-9

-4تست های تشخیصی
 prickو  Rastرابیان
کنید.
-5پیشگیری در
ازدياد حساسیت
تیپ يک را شرح
دهید.
-6ازدياد حساسیت
تیپ  IIرا بیان
کند
-7بیماری های
تیپ IIرا بیان
کند.
 -8ازدياد حساسیت
تیپ  IIIرا بیان
کند.
-9علل بیماری
کمپلکس ايمنی را
شرح دهد.
-11مکانیسم
التهاب در ازدياد
حساسیت تیپ  IIIرا
بیان کند.؟
-11ازدياد حساسیت
تیپ  IVرا بیان
کتد.
 -12انواع واکنش
ها در ازدياد
حساسیت تیپ IVرا
بیان کند.

.

ﻧﺎم درس  :ژﻧﺘﯿﮏ و اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺌﻮري
ﺟﻠﺴﻪ :ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﻣﺪرس  :دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻧﺼﺎرى

مدت کالس 1/5 :ساعت
موضوع کالس :ایمنی شناسی مادر ،جنین و نوزاد

هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با محافظت مادر از جنین و نوزاد آشنا شود.
اهداف رفتاری

-1مکانیسم های احتمالی بقای
جنین در دوران بارداری رابیان کند.
-2محافظت مادر از جنین رابیان
کند.
 -0حذف عوامل بیماریزا قبل از ورود
به رحم را بیان کند.
 -4محافظت از جنین از طریق جفت
راشرح دهید.
-5سلول های ایمنی در شیر مادر را
بیا کند.
-6حفاظت غیرآنتی بادی در شیر
مادر را بیان کند.
-9ذبیماری همولیتیک نوزادان را
بیان کند.
-9ناسازگاری Rhبین مادر و جنین و
عالیم بالینی و پیشگیری را بیان
کند.
 -7ناسازگاری  ABOبین مادر و
جنین و عالیم بالینی را شرح دهد.

روش تدریس

-

سخنرانی
پرسش و
پاسخ
بحث گروهی

وسایل مورد نیاز

-

استفاده از
ماژیک و
وایت برد

ارزیابی و فعالیت تکمیلی منابع
آموزشی
-

-

-

حضور منظم و
فعال در
جلسات %10
شرکت فعال
در پرسش و
پاسخ%10
آزمون چند
گزینه ای
پایان ترم%90

منبع
شماره1
منبع شماره
9و5و6

