
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايرانزشکي دانشگاه علوم پ

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي ناپیوسته تحصیلي: یو رشته مقطععلوم آزمايشگاهي     گروه آموزشي: پیراپزشکي دانشکده:

 
 ندارد یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   2 تعداد واحد:  ايمونولوژی نام درس:

 Bکالس مکان برگزاری:                   8-10:ساعت     شنبهيک:زمان برگزاری کالس: روز

 و دکتر ناصریخانم قره گزلو   مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:         خانم قره گزلو   مسئول درس: نفر 22 تعداد دانشجويان:

 

 

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

اين درس آشنايي با سیستم دفاعي بدن ، شامل  ايمني شناسي از دروس اصلي رشته علوم آزمايشگاهي است  و هدف

دخیل در اين سیستم و نیز میانکنش اين عناصر در سالمتي و بیماری مي باشد. اين درس  ، سلولها و مولکولهایارگانها 

روشهای کنترل بیماری در انسان و راههای مقابله بدن با عوامل عفوني را شرح مي دهد. همچنین به راههای ورود عوامل 

بیماريزا به بدن،  شناخت عوامل موثر بر مقاومت بدن  و واکسیناسیون مي پردازد. ايمونولوژی پیوند اعضا، بیماريهای 

 خودايمني، نقص ايمني ، ايمني تومورها از ديگر موضوعات مورد بحث در اين درس است.

 

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل
 

و مباني دانش  ايمونولوژی  و چگونگي کاربرد آن بـرای شـناخت ، پیشـگیری ، تشـویص و      اصول آشنايي دانشجويان با 

 درمان  بیماريها .
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   Innate Immunity – Phagocytosis :اولاهداف رفتاری جلسه 

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 نماید. ایمنی ذاتی را توضیح دهد و تفاوت آن را با ایمنی اکتسابی ذکر -

 راههاي ورود عامل خارجی به بدن را توضیح دهد. -

 موانع طبیعی و سدهاي فیزیكی بدن را شرح دهد. -

 خصوصیات هر کدام از سدهاي فیزیكی بدن را شرح دهد. -

 وظایف پاسخ هاي ایمنی بدن را شرح دهد. -

 فاگو سیتوز را شرح دهد  و مراحل آن را لیست نماید -

 
 بی مطالبندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

محل هاي ورود  ایمنی ذاتی دقیقه 45

میكروارگانیسمها به بدن 

/سدهاي آناتومیكی / 

مكانیكی / شیمیایی / 

هومورال و سلولی در مقابل 

 میكروبها

 سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ  -

 

* با استفاده از وسایل 

آموزشی ، وایت  کمک

بورد، ویدئو پروژکتور 

 پاور پوئنت

کوئیز از درس جلسه  -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس 

 و درانتهاي جلسه

 تعریف بیگانه خواري  فاگوسیتوز دقیقه 45

 انواع سلولهاي بیگانه خوار

 مراحل فاگوسیتوز

 التهاب

 

  

و جمع بندي مطالب  دقیقه 15

 پرسش و پاسخ
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  Maturation of T cells :چهارم  اهداف رفتاری جلسه 

     
 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید.را  Tمراحل بلوغ سلولهاي  -

 را  شرح دهد. Pre T cell receptorاهمیت  -

 .بالغ را فهرست کند. Tمولكولهاي سطح یک سلول  -

 توضیح دهد .با رسم شكل را  T cell receptor complexاجزاي تشكیل دهنده  -

 را ذکر نماید. T cell receptor complexاهمیت  -

 را توضیح دهد. Tسلول  costimulatoryمولكولهاي  -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

 دقیقه 45

 

در ایجاد  نقش تیموس

مراحل   Tگنجینه سلولی 

اصلی در مسیر اصلی 

سلولهاي  Tتكامل سلول 

 T  وT گاما ، دلتا 

 

Pro T cell/ pre T 

cell/ Immature T 

cell / mature T cell 

 

 سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ  -

 

* با استفاده از وسایل 

کمک آموزشی ، وایت 

بورد، ویدئو پروژکتور 

 پاور پوئنت

کوئیز از درس جلسه  -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس 

 و درانتهاي جلسه

 

 دقیقه 45
T Cell Receptor 

Complex / T cell 

surface molecules 

Pro TCR- / T Cell 

Co-Receptor / T 

cell costimulatory 

molecules 

  

جمع بندي مطالب و  دقیقه 15

 پرسش و پاسخ
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 s Maturation of  Bcell  :پنجم اهداف رفتاری جلسه 

 

::از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 را ذکر نماید.را  Bمراحل بلوغ سلولهاي  -

 را  شرح دهد.Pre B cell receptorاهمیت  -

 .بالغ را فهرست کند. Bمولكولهاي سطح یک سلول  -

 .را توضیح دهد    cell receptor complexاجزاي تشكیل دهنده  -

  .شرح دهدرا    B cell receptor complexاهمیت  -

  .را در هر مر حله تكاملی را شرح دهد B لنفوستگیرنده ساز مان یابی ژنی  -

  .در هر مرحله تكاملی شرح دهد B باز آرایی ژنی را در لنفوسیت هاي -

 توضیح دهد. از روی مارکرها را تشویص داده و Bتغییرات در تکامل سلولهای    -

-   

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

در مغز  Bبلوغ سلولهاي  دقیقه 40

 استخوان

Pro B cell/ pre B 

cell/ Immature B 

cell / mature B cell 

 

 سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ  -

 

ایل * با استفاده از وس

کمک آموزشی ، وایت 

بورد، ویدئو پروژکتور 

 پاور پوئنت

کوئیز از درس جلسه  -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس 

 و درانتهاي جلسه

 

 دقیقه 40
B Cell Receptor 

Complex / B cell 

surface molecules 

B cell receptor & 

co receptor/ 

costimulatory 

  

گیرنده ساز مان یابی ژنی  دقیقه 15

 B لنفوست

باز آرایی ژنی در 

در هر  B لنفوسیت هاي

تغییرات  .مرحله تكاملی

از  Bدر تکامل سلولهای 

 روی مارکرها

  

جمع بندي مطالب و  دقیقه 15

 پرسش و پاسخ
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  T cell Activation    م:هفتاهداف رفتاری جلسه 

 

ظار می رود:از فراگیر انت رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. Tویژگی آنتی ژن هاي قابل شناسایی توسط لنفوسیت هاي  -

- APCs .و نقش آنها در پاسخ هاي ایمنی را شرح دهد 

 را ذکر نماید. APCsویژگی ها و عملكرد  -

 نحوه پردازش آنتی ژن هاي با ماهیت اگزوژنی را شرح دهد. -

 هد.نحوه پردازش آنتی ژن هاي سیتوزولی را توضیح د  -

 مقایسه نماید. 4CD+را با سلولهاي   4CD+نحوه ونتیجه فعال شدن سلولهاي  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

نحوه پردازش آنتی ژن هاي با  دقیقه 45

 ماهیت اگزوژن یا وزیكولی

تعریف آنتی زن 

اگزوژن / نحوه 

پردازش و عرضه آنتی 

ژن اگزوژن / فعال 

شدن سلولهاي 
+4CD  و ترشح

 سایتوکاین

 تعاملی سخنرانی -

 پرسش و پاسخ  -

 

با استفاده از وسایل  *

کمک آموزشی ، وایت 

 بورد، ویدئو پروژکتور

 پاور پوئنت

کوئیز از درس جلسه  -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس و 

 نتهاي جلسهدرا

نحوه پردازش آنتی ژن هاي  دقیقه 45

 اندوژن یا سیتوزولی

تعریف آنتی زن 

اندوژن / نحوه پردازش 

و عرضه آنتی ژن 

اندوژن / فعال شدن 

و  8CD+سلولهاي 

 نحوه کشتن سلولی

  

جمع بندي مطالب و پرسش و  دقیقه 15

 پاسخ
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  B cell Activation      م:هشتاهداف رفتاری جلسه 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

  تفاوت آنها را لیست نماید.،  B يهاانواع لنفوسیت  توضیحضمن  -

 را لیست نماید.Tو وابسته به T ي مستقل ازهاآنتی ژن تفاوت آنتی ژنهاي  -

  توضیح دهدرا  T ي مستقل ازهاتوسط آنتی ژن  B يهانحوه فعال شدن لنفوسیت   -

  توضیح دهدرا  Tبه  هي وابستهاتوسط آنتی ژن  B يهانحوه فعال شدن لنفوسیت  -

 را بیان نماید  B يهاسلول  هدر تولید آنتی بادي بوسیل T يهانقش سلول   -

  دهرا شرح د B يها لنفوسیت شدن فعال يهاپیامد  -

 توضیح دهد.تولید سلول خاطره و پالسماسل را   -

 مقایسه نماید.یه و ثانویه را با هم پاسخ اول -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

شناسایی آنتی ژنهاي مستقل  دقیقه45

 Tاز سلول 

نوع آنتی ژن / نوع 

سلول / کالس انتی 

بادي و نوع پاسخ / 

 پالسماسل

 تعاملی سخنرانی -

 پرسش و پاسخ  -

 

فاده از وسایل با است *

کمک آموزشی ، وایت 

 بورد، ویدئو پروژکتور

 پاور پوئنت

کوئیز از درس جلسه  -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس 

 و درانتهاي جلسه

شناسایی آنتی ژنهاي وابسته  دقیقه 45

 Tبه  سلول 

نوع آنتی ژن / نوع 

سلول / کالس انتی 

 بادي و نوع پاسخ/ و

سلول خاطره اي/ 

 یه و ثانویهلپاسخ او

  

جمع بندي مطالب و پرسش و  دقیقه 15

 پاسخ
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 Cytokines     م:نه اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 بندي کند  هتعریف و طبق راهاایتوکاین س -

 هدرا توضیح د هاویژگی سایتوکاین  -

 برد.را نام ب ي ایمنی ذاتیهاسایتوکاین   -

  دهي ایمنی ذاتی را شرح دهامنابع اصلی تولید و عملكرد سایتوکاین  -

 ببرد.اي ایمنی اداپتیو را نام هسایتوکاین  -

 دهاي ایمنی اداپتیو را شرح دهمنابع اصلی تولید و عملكرد سایتوکاین   -

 نام ببرد.خون سازي را  هاي مربوط بهسایتوکاین  -

 دهخون سازي را شرح د هاي مربوط بهایتوکاین منابع اصلی تولید و عملكرد س -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

خصوصیات تعریف و  دقیقه 45

 هاایتوکاین س
مشخصات فیزیكو شیمیایی 

سایتوکاینها ریداندنسی/ 

پلیوتروپیسم/ سینرژیسم/ 

گیرنده هاي  / آنتاگونیسم

 سایتوکاینها

 تعاملی سخنرانی -

 پرسش و پاسخ  -

 

با استفاده از  *

وسایل کمک 

آموزشی ، وایت بورد، 

پاور  ویدئو پروژکتور

 پوئنت

کوئیز از درس جلسه  -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس 

 و درانتهاي جلسه

ي ایمنی هاتوکاین سای هاایتوکاین س بندي هطبق دقیقه45

اي هسایتوکاین  /ذاتی

سایتوکاین  /ایمنی اداپتیو

 /خون سازي هاي مربوط به

تنظیم  ايهسایتوکاین 

 کننده ایمنی

  

جمع بندي مطالب و  دقیقه 15

 پرسش و پاسخ
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  Tolerance     اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

  .دینما فیتعرتولرانس را  -

  .خود را شرح دهد يملكولها هیبر عل یمنیا ستمیتحمل و فعال نشدن س جادیعلل ا -

 .ضمن شرح تولرانس مرکزي و محیطی ، آن دو را با هم مقایسه نماید -

  .دهد حیرا توض T و B يدر سطح سلولها تولرانس مرکزي جادیا يزمهایمكان -

  .دهد حیرا توض T و B يلهادر سطح سلو تولرانس محیطی جادیا يزمهایمكان -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

 12جلسه 

 (مدت زمان)دقیقه

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تولرانس مرکزي و  تعریف و انواع تولرانس دقیقه 20

 تولرانس محیطی

 تعاملی سخنرانی -

 پرسش و پاسخ  -

 

با استفاده از وسایل  *

وایت کمک آموزشی ، 

 بورد، ویدئو پروژکتور

 پاور پوئنت

کوئیز از درس جلسه  -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس 

 و درانتهاي جلسه

تولرانس مرکزي و  B يسلولهاتولرانس در  دقیقه30 

محیطی در سطح 

/ B يسلولها

مكانیسماي ایجاد و 

 اهمیت ان 

  

تولرانس مرکزي و  Tيسلولهاتولرانس در  دقیقه30

محیطی در سطح 

 / مكانیسمT يسلولها

اي ایجاد و اهمیت ه

 ان

  

جمع بندي مطالب و پرسش و  دقیقه 15

 پاسخ
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 Autoimmunity    م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د -

  علل شكست تولرانس را شرح دهد -

 دینما فیرا تعر یمنیخود ا -

  .کند انیرا ب یمنیخود ا يهایماریبروز ب يها سمیمكان -

 .دینما يبند طبقه را یمنیخود ا يهایماریب -

 را شرح دهد یمنیخود ا يهایماریبایمونولوژیكی و درمان  صیتشخ -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریف/ مكانیسم هاي  یمنیخود ا دقیقه 20

شكست اتوتولرانس/عوامل 

 مستعد کننده بروز خودایمنی

 تعاملی سخنرانی -

 پرسش و پاسخ  -

 

با استفاده از وسایل  *

کمک آموزشی ، وایت 

 بورد، ویدئو پروژکتور

 پاور پوئنت

کوئیز از درس جلسه  -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس 

 رانتهاي جلسهو د

بیماریهاي سیستمیک و  یمنیخود ا يهایماریب دقیقه 40

اختصاصی ارگان/ 

مكانیسمهاي اسیب بافتی 

ناشی از فعال شدن سیستم 

توضیح برخی  ایمنی/

 بیماریهاي شایع خودایمنی

  

 و درمان صیتشخ دقیقه30

 ایمونولوژیكی

تشخیص ها و درمانهاي 

 ایمونولوژیكی

  

مطالب و  جمع بندي دقیقه 10

 پرسش و پاسخ
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  Immunodeficiency   نزدهم:شااهداف رفتاری جلسه 

 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 نقص ایمنی را تعریف کند -

 ( را نام ببرد.ثانویهعلل ایجاد انواع نقص ایمنی ) اولیه و  -

 بندي کند  طبقه بیماریهاي نقص ایمنی را -

 توضیح دهدرا ومورال بیماریهاي نقص ایمنی ه -

 شرح دهد را بیماریهاي نقص ایمنی سلولی  -

 توضیح دهد رابیماریهاي نقص ایمنی بیگانه خواري  -

 تشخیص نقص ایمنی را ذکر نمایدایمونولوژیكی کاربرد تست هاي  -

 .نقص ایمنی را شرح دهندایمونولوژیكی روشهاي درمان  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 دقیقه(مدت زمان)

 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریف نقص ایمنی / نقص ایمنی اولیه و  نقص ایمنی دقیقه15

ثانویه و عوامل موثر در ایجاد نقص 

 ایمنی/ 

 تعاملی سخنرانی -

 پرسش و پاسخ  -

 

با استفاده از وسایل  *

کمک آموزشی ، وایت بورد، 

 پاور پوئنت ویدئو پروژکتور

یز از درس جلسه کوئ -

 قبل در ابتداي جلسه 

پرسش و پاسخ درس  -

جدید در حین تدریس 

 و درانتهاي جلسه

نقص ایمنی  دقیقه30

 هومورال
اي یپوگاماگلوبولینمیها

 IgA نقص ایمنی /بروتون/مادرزادي

 / تشخیص و درمانIgM هایپرو

 ایمونولوژیكی

  

نقص ایمنی  دقیقه 30

 سلولی

عملكردي/ نقصهاي  /سندروم دي جرج

 ایمونولوژیكی تشخیص و درمان

  

نقص ایمنی  دقیقه 25

 بیگانه خواري

بیماري  /نقص فاگوسیتوز و کموتاکسی

/ تشخیص و LAD/ گرانولوماتوز مزمن

 ایمونولوژیكی درمان

  

جمع بندي  دقیقه 10

مطالب و پرسش 

 و پاسخ
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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 کارشناسی ناپیوسته:تحصیلی یرشتهو مقطع       علوم آزمايشگاهی:گروه آموزشی        پیراپزشکی    :دانشکده

 ندارد نیاز: یشپ  تئورید:نوع واح               واحد 2   تعداد واحد: ايمونولوژینام درس: 

 B2کالس   مکان برگزاری:                 8-10 :ساعت   يکشنبهزمان برگزاری كالس: 

 دکتر ناصری –قره گزلو  حروف الفبا(: مدرسین)به ترتیب  خانم قره گزلو مسئول درس: 27 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در پیشتگیری   درمتان و   اهمیتت زیتادی    آشنایی با این علمگاهی است  و ایمنی شناسی از دروس اصلی رشته علوم آزمایش

علم ایمونولوژی مدرن آنگونه كه متناسب با این رشتته باشتد    و مبانی اصول  یک ترم. طی دارد تشخیص بسیاری از بیماریها

 .شودمیآموزش داده  علوم آزمایشگاهیبه دانشجویان 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

نش ایتن عناصتر در   دخیل در این سیستم و نیتز میتانک     سلولها و مولکولهایا سیستم دفاعی بدن   شامل ارگانها آشنایی ب  

یتی كته سیستتم ایمنتی را     شناخت   پیشگیری   تشخیص و  درمان  بیماریهاایمونولوژی در كاربرد سالمتی و بیماری   و فراگیری

 .درگیر مینماید

 

 هداف کلی طرح درس است()در واقع همان ابینابینی:اهداف 
 و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی

 

رس روشهای كنترل بیماری در انسان و راههای مقابله بدن با عوامل عفونی را شرح می دهد. همچنین به راههای ورود این د

عوامل بیماریزا به بدن   شناخت عوامل موثر بر مقاومت بدن  و واكسیناسیون می پردازد. ایمونولوژی پیوند اعضا  بیماریهای 

 این درس است. اهدافاز دیگر افزایش حساسیت ها و ایمونوتراپی   خودایمنی  نقص ایمنی   ایمنی تومورها 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( يف و تکالیف دانشجو:وظا

 در تمام جلسات كالس درس بدون تاخیر حضور 

  (مگر در مواردی كه ناگزیر باشددر طول درس ) ترك كالسعدم 

 قبل از كالس طبق برنامه یمطالعه مطالب درس 

  و اظهارنظر در مورد مطالب ارائه شده در كالسدر بحثهای كالس شركت فعال 

  كالس  طول  موبایل دانشجو دربودن خاموش 

 شركت در كوئیزها و آزمونهای میان ترم و پایان ترم 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد  07آزمون پایان ترم   نمره درصد 20آزمون میان ترم

   

 نمره درصد  5 شركت فعال در كالس     نمره درصد  5 انجام تکالیف

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی             ایچندگزینه         پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی  

 Cellular end Molecular Immunology. Abul K. Abbas et al. Latest ed. 

 Immunology. Roitt. Brostoff. Latest ed. 

 Immunobiology. Janwway , et al. Latest ed. 

 

 اينترنتی    

 WWW.roitt.com 

  

 منابع فارسی:

 چاپی 

 ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس ترجمه دکتر ماهرو میر احمدیان و همکاران -

 چکیده ایمنولوژی الی بنجامین و همکاران ترجمه دکتر نوید علی یاری زنوز -           

http://www.roitt.com/


 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیحد برنامهوا

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 

 اد مربوطاست  جلسه

 
Innate Immunity – Phagocytosis  

 
 

 
Review of Antigen and Antibody 

 
 

 
Major Histocompatibility Complex  

 
 

 
Maturation of T cells  

 
 

 
Maturation of B cells  

 
 

 
Complement system 

 
 

 
T cell  Activation  

 
 

 
B cell Activation  

 
 

 
Cytokines  

 
 

 
Immunity to Infections 

 
 

 
Immunity to Tumors 

 
 

 
Tolerance  

 
 

 
Autoimmunity  

 
 

 
Transplantation Immunology  

 
 

 
Hypersensitivity  

 
 

 
Immunodeficiency  
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