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                 ايمونولوژی :گروه آموزشی                                                                    پزشکی :دانشکده   

 پزشکی عمومی: تحصیلی رشتهو مقطع 

 1 فیزیولوژی :یش نیازپ  عملی :دنوع واح      1:تعداد واحد         ایمونولوژی عملی :نام درس
 گروه ایمونولوژی :مکان برگزاری         8- 11:ساعت چهارشنبه               :روز :زمان برگزاری كالس

  دکتر خرمی :مسئول درس                                                              نفر 03 :تعداد دانشجويان

 دکتر میرصفا –دکتر عصاره زادگان  -دکتر صفری -دکتر دلبندی -دکتر فلک -دکتر جزایری -دکتر خرمی: مدرسین 

آنتیی ژن و کیاربرد رو     –در این دوره دانشجویان با اصول واکنش های انتی بادی : (لطفا شرح دهید) :رسشرح د

های ایمونولوژی در تشخیص بیماری ها آشنا می شوند و آزمایشات مبتنی بر واکنش های ایمونواسی را انجام و تفسییر  

 .  می کنند

آشنایی با چگونگی کاربرد تکنیک های ایمونولوژی در تشخیص های پزشکی و  انجام : (لطفا شرح دهید): هدف كلی

 و آگاهی از کاربرد و تفسیر آنها  آزمایشات ایمونولوژی 

 : بینابینیاهداف 

از  یآگیاه  ،ونیتاسیپیپرس و ونیناسیهماگلوت ،ونیناسیآگلوت یواکنش هاو انجام آزمایشات مبتنی بر  ییآشنا -

 آن ها ریکاربرد و تفس

 شیانجام آزما، (نسانسیلوم یکم-و الکترو نسانسیلوم یکم زا،یاال)نشان دار  یمونواسیا یبا رو  ها ییآشنا -

  زایاال

 -آن هیا   ریاز کاربرد و تفس یو آگاه میمستق ریو غ میمستق مونوفلورسانسیو ا یتومتریبا رو  فلوس ییآشنا -

 میمستق ریغ ای میمستق مونوفلورسانسیا شیانجام آزما

 آن ریاز کاربرد و تفس یو آگاه HLA-Typing شآزمای انجام  -

 Prick test  ،   PPD test   ررسیزود رس و د تیحساس ادیدر ازد یجلد یها آزمون -
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 ( :هايماریب صیدر تشخ یمونولوژيا یو كاربرد روش ها یمونولوژيا شگاهيمقدمات آزما )اهداف رفتاری جلسه اول

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف ) . آنتی بادی را بداند -انواع واکنش های آنتی ژن -

 (شناختیهدف )  .را توضیح دهد Ag-Abنحوه میانکش بین آنتی ژن و آنتی بادی و نوع پیوندهای بین  -

 (شناختیهدف ) . کاربرد ازمایشات ایمونولوژیک در تشخیص بیماریها را بداند -

 (شناختیهدف )  .تعریف افینیتی و اویدیتی را بداند -

 (شناختیهدف ) . مفهوم واکنش متقاطع و چگونگی تفسیر آن در نتایج آزمایشات را بداند -

 (شناختیهدف ) . مفهوم حساسیت و اختصاصیت آزمایشات ایمونولوژیک را بداند -

 

 1جلسه  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 (دقیقه)مدت زمان
 ارزشیابی ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

12 
انواع واکنش های آنتی 

 آنتی ژن-بادی 

انواع واکنش های 

سرولوژی، نقش آنتی 

بادی و آنتی ژن و 

سایر عوامل دخیل در 

 واکنش های سرولوژی

سخنرانی با پاورپوینت، 

 پرسش و پاسخ و بحث

 سواالت

 چهار جوابی

13 

انواع پیوندهای دخیل در 

 –واکنش های آنتی بادی 

 آنتی ژن

 "" "" 

 "" ""  افینیتی، اویدیتیتعریف  13

13 
تعریف واکنش متقاطع و 

 تفسیر آن
 "" "" 

13 
آشنایی با نحوه رقیق 

 کردن  سرم
 "" "" 

12 

تعریف پروزون، پست زون 

و منطقه تعادلی منحنی 

 هایدلبرگر

   

2 

تعریف حساسیت و 

اختصاصیت تست های 

 آزمایشگاهی

 "" "" 
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 (:آگلوتیناسیون میکروبی و پاسیو) دوماهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف ) . انواع واکنش های سرولوژیک را بداند -

 (شناختیهدف )  .بداندرا خصوصیات و کاربرد واکنش های آگلوتیناسیون آن  -

 (شناختیهدف )  .کندفهرست را مهمترین آزمایشاتی که می توان با رو  آگلوتیناسیون انجام داد  -

 (شناختیهدف . )را توضیح دهدرو  انجام آزمایشات آگلوتیناسیون میکروبی و پاسیو  -

 (شناختیهدف . )آشنا شود به نکات حفاظت زیستی در حین کار آزمایشگاهی در آزمایشگاه ایمونولوژی -

 (شناختی هدف. )عالئم بالینی تجزیه و تحلیل کند نتیجه آزمایشات بیماران را با توجه به -

 

 2جلسه  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 (دقیقه)مدت زمان
 ارزشیابی ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

2 
انواع واکنش های 

 سرولوژیک

انواع واکنش های سرولوژی، 

نقش آنتی بادی و آنتی ژن و 

سایر عوامل دخیل در واکنش 

 های سرولوژی

سخنرانی با پاورپوینت، 

 پاسخ و بحثپرسش و 

 سواالت

 چهار جوابی

13 
خصوصیات و کاربرد 

 آگلوتیناسیون

خصوصیات و محاسن و 

معایب واکنش های 

آگلوتیناسیون، کاربرد واکنش 

 های آگلوتیناسیون

"" "" 

13 

واکنش های 

آگلوتیناسیون 

 میکروبی

آزمون رایت و انواع آن، 

آزمون ویدال، نحوه انجام 

 آزمایش و تفسیر نتایج
"" "" 

2  
واکنش های 

 آگلوتیناسیون پاسیو

CRP, RF, ASO, 

Gravindex 
نحوه انجام آزمایش و تفسیر 

 نتایج

"" "" 

2  

نکات حفاظت 

زیستی، ایمنی و 

 بهداشتی کار عملی

نکات الزم جهت رعایت در 

 هنگام کار عملی
"" "" 

2  
 بحث، 

 پرسش و پاسخ

بحث روی نمونه های عینی 

 جهت تفسیر نتایج
  

 عملیکار  

انجام آزمایشات آگلوتیناسیون 

میکروبی و پاسیو روی نمونه 

 های کنترل و بیمار

 کار آزمایشگاهی کار آزمایشگاهی
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 ( :هماگلوتیناسیون)سوماهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 .(شناختیهدف ) بداند را  در تعیین گروه خونیو کاربرد واکنش های همآگلوتیناسیون ( انواع)خصوصیات  -

  Rhو ( ABO)برای تعین گروه خونی ( Back typeو  Cell type)رو  انجام آزمایش همآگلوتیناسیون  -

 (Du  یاWeak D )(شناختیهدف ) را توضیح دهد. 

 .(شناختیهدف ) بشناسد  كومبس مستقیم و غیرمستقمکاربرد بالینی و رو  انجام آزمایش های  -

 .(هدف شناختی)عالئم بالینی تجزیه و تحلیل کند  بیماران را با توجه بهنتیجه آزمایشات  -

 

 3ی مطالب جلسه بندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

13  
خصوصیات و کاربرد 

 واکنش همآگلوتیناسیون

خصوصیات، مزایا و معایب 

همآگلوتیناسیون، واکنش های 

کاربرد واکنش های 

 آگلوتیناسیون

سخنرانی با 

 پاورپوینت، 

پرسش و پاسخ و 

 بحث

 سواالت 

 چهار جوابی

13  

رو  انجام واکنش های 

همآگلوتیناسیون 

 (خالصه)

 معتبر،  SOPبر اساس 
Cell type/ Back type 

"" "" 

13  

و رو   ینیکاربرد بال

 یها شیانجام آزما

و  میکومبس مستق

 رمستقمیغ

اندیکاسیون های درخواست،  

 SOPرو  انجام بر اساس 

 معتبر،
"" "" 

 بحث، پرسش و پاسخ  13
بحث روی نمونه های عینی 

 جهت تفسیر نتایج تشخیصی
""  

 کار عملی 

انجام آزمایشات 

 همآگلوتیناسیون، 

Du   یاWeak D کومبس ،

مستقیم و غیرمستقیم بر نمونه 

 های کنترل و بیمار

 کار آزمایشگاهی کار آزمایشگاهی

 
 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Lesson Plan)   درس حطر 

 2 

 (:پرسیپیتاسیون) اهداف رفتاری جلسه چهارم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .ذکر نمایداصول واکنش های پرسیپیتاسیون را  -

 (شناختیهدف . )را فهرست کندانواع واکنش های پرسیپیتاسیون  -

 (شناختیهدف . )را توضیح دهد پرسیپیتاسیون در محیط نیمه جامد و کاربرد آنهاانواع رو  های ایمونو  -

چگونگی اندازه گیری یک پروتئین با رو  ایمونو پرسیپیتاسیون در محیط نیمه جامد را تجزییه و تحلییل    -

 (.هدف شناختی)کند 

 

 4جلسه  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 (دقیقه)مدت زمان
 ارزشیابی ی تدريسشیوه مطالبرئوس  موضوع درس

13 
مقدمات واکنش های 

 پرسیپیتاسیون

عوامل موثر بر واکنش های  -اصول

 پرسیپیتاسیون

پاورپوینت و وایت 

 برد و بحث کالسی

 آزمون

 گزینه ای چهار

13 
انواع واکنش های 

 پرسیپیتاسیون

پرسیپیتاسیون در محیط مایع و 

اسالید  -رینگ تست -نیمه جامد

 -نفلومتری -توربیدیمتری -تست

 -تیوب تست -ایمونوپرسیپیتاسیون

SRID- DID- ایمونوالکتروفورز 

"" "" 

12 

بررسی تشابه یا عدم تشابه 

اپی توپ های دو آنتی ژن 

 بصورت عملی

 آموز  و انجام کار عملی
گزار  نتیجه 

 بصورت عملی
 آزمون عملی

12 

انجام عملی اندازه گیری 

مانند )پروتئین های سرم 

اجزاء کمپلمان و انواع آنتی 

 SRIDبا رو  ( بادی ها

 "" انجام عملی ""

12 

اندازه گیری غلظت یک 

 SRIDپروتئین با رو  

توسط اندازه گیری حلقه 

رسوبی و تعیین غلظت با 

 مقایسه با استانداردها

"" 
گزار  نتیجه 

 بصورت عملی
"" 

12 

اندازه گیری یک پروتئین 

محلول توسط رو  

 نفلومتری
 -------- انجام عملی ""
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 :(االيزا و راديوايمونواسی و كمی لومینسانس) ايمونولوژيک نشاندار آزمون های) اهداف رفتاری جلسه پنجم

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف )  .برده و اهمیت این نوع آزمایشات را توضیح دهد انواع لیبل ایمونواسی ها را نام -

 (هدف شناختی) اساس و اهمیت آزمایش االیزا را توضیح دهد -

 (شناختیهدف )انواع آزمایش االیزا را فهرست کرده و اساس آنها را توضیح دهد  -

 (هدف شناختی. )اساس و اهمیت تست های نواری را ذکر نماید -

 (هدف شناختی). آزمایش کمی لومینسانس و اهمیت آن را توضیح دهد -

 (هدف کاربردی. )تست االیزا را انجام داده و تفسیر کند -

 

 5جلسه  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 (دقیقه)مدت زمان
 ارزشیابی ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 لیبل ایمونواسی 13

انواع لیبل ایمونواسی ها 

و اهمیت این نوع 

 آزمایشات

سخنرانی، اسالید، 

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

 االیزا 13
اساس و اهمیت آزمایش 

 االیزا و انواع آن

"" "" 

 تست های نواری 2
اساس و اهمیت تست 

 های نواری

"" "" 

 کمی لومینسانس 2
کمی اساس و اهمیت 

 لومینسانس

"" "" 

 HCGانجام تست  االیزاانجام تست  63
پرسش شفاهی و  انجام کار عملی

 گزار  کار
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 :( ايمونوفلورسانس و فلوسیتومتری)اهداف رفتاری جلسه ششم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (هدف شناختی) .اساس تست ایمونوفلورسانس و اهمیت آن را توضیح دهد -

 (شناختیهدف ) .برده و اساس و اهمیت این نوع آزمایشات را توضیح دهدانواع ایمونوفلورسانس را نام  -

 (هدف شناختی) .را توضیح داده و نتایج تست را تفسیر کند ANAاساس تست  -

 (هدف شناختی). اساس فلوسایتومتری و اهمیت آن را توضیح دهد -

 (هدف شناختی. )کاربردهای فلوسایتوتری را فهرست کند -

 (هدف شناختی) .فلوسایتومتری را توضیح دهدنمودارهای  -

 

 6جلسه  ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تست ایمونوفلورسانس 83
اساس، اهمیت و 

تست  -انواع آن
ANA 

سخنرانی، اسالید، 

 پرسش و پاسخ،

 کار عملی

 پرسش شفاهی،

چهار گزینه ای، آزمون 

 گزار  کار

 فلوسایتومتری 13
اساس، اهمیت، 

 تفسیر نمودارها

سخنرانی، اسالید، 

 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی،

 آزمون چهار گزینه ای
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 : ( HLA Typingو ( PBMC)جداسازی سلول های تک هسته ای از خون محیطی )اهداف رفتاری جلسه  هفتم 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف ) . را بداند  HLAکالس های مختلف ای هآلو آنتی ژن  ممفهودانشجو باید   -1

 (شناختیهدف )  .سدهای مورد استفاده در این رو  را بشنا نتدانشجو باید آنتی کوآگوال -1

 (شناختیهدف )  .بداند دانشجو باید روند کلی کار تایپنگ با رو  سرولوژی را -0

 (شناختیهدف )  .نتایج مثبت و منفی را تشخیص و  توضیح دهدو باید بتواند دانشج -4

 (شناختیهدف ) . را بشناسد  HLAدانشجو باید بیماری های اتو ایمیون لینک با الل های خاص  -2

 

 7جلسه ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه                  

 (دقیقه)مدت زمان

 ارزشیابی ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

13 
Pre-Lab شامل 

 HLAمفاهیم کلی 

- HLAمقدمه و تاریخچه 

 آلو آنتی ژن ممفهو-تعاریف 

 HLA-typingکاربرد های  

بیماری  -رو  های مختلف 

-HLAهای مرتبط با

typing 

سخنرانی، اسالید، 

 پرسش و پاسخ

پرسش شفاهی، 

 آزمون چهار گزینه ای

13 
نمونه گیری خون 

 محیطی

خونگیری و آماده سازی خون 

 دفیبرینه
"" "" 

 جداسازی لنفوسیت ها 13

استفاده از فایکول جهت 

جداسازی لنفوسیت های 

 خون محیطی

"" "" 

13 
شمار  و انتقال به 

 -پلیت های آماده 
HLA 

تنظیم تعداد لنفوسیت ها و 

 انتقال به چاهک های پلیت
"" "" 

03 
 –افزودن کمپلمان 

 رنگ و فیکساتور

رنگ  –افزودن کمپلمان 

ائوزین حیاتی وفرمالین  

 فیکساتور

"" "" 

13 
مشاهده نتایج و تعیین 

 نتایج مثب و منفی

مشاهده لیز سلولی چاهک 

های مثبت تعیین اسکور لیز 

 سلولی
"" "" 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Lesson Plan)   درس حطر 

 0 

 :( آزمون های پوستی در آلرژی و حساسیت شديد تاخیریهشتم اهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 (شناختیهدف ) . انواع آزمون های پوستی برای آلرژی و حساسیت شدید تاخیری را نام ببرد -

 (شناختیهدف )  .را توضیح دهد( آزمومن پوستی پریک)رو  انجام آزمون پوستی برای تشخیص آلرژی  -

 (شناختیهدف ) . را توضیح دهد(  PPDآزمون )حساسیت شدید تاخیری  رو  انجام آزمون پوستی برای تشخیص -

 

 8ی مطالب جلسه بندی ارائهجدول زمان
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 مقدمه و تاریخچه 2

تاریخچه استفاده از آزمون های پوستی 

برای تشخیص بیماری های آلرژی و 

 حسایت شدید تاخیری

-سخنرانی

 اسالید

آزمون 

 چهارگزینه ای

2 

معرفی انواع آزمون های پوستی 

برای تشخیص حساسیت شدید 

و حساسیت شدید ( آلرژی) Iتایپ 

 IVتایپ 

معرفی آزمون پوستی پریک و آزمون 

 PPDپوستی 
"" "" 

 آشنای با آزمون پوستی پریک 13
رو  انجام و توضیح مزایا و معایب آن و 

 عوامل مداخله کننده در آزمون پوستی
"" "" 

 PPDآشنایی با آزمون پوستی  12
رو  انجام و توضیح مزایا و معایب آن و 

 عوامل مداخله کننده در آزمون پوستی
"" "" 

 


