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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 :برگزاری كالسزمان 

  خرمیدکتر  :مسئول درس                                                              نفر 30 :تعداد دانشجويان

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

کاربرد روش های  آنتی ژن و –اصول واکنش های انتی بادی  در این دوره دانشجویان با :(لطفا شرح دهید) :شرح دوره

 .  می کنند رایمونولوژی در تشخیص بیماری ها آشنا می شوند و آزمایشات مبتنی بر واکنش های ایمونواسی را انجام و تفسی

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

  ایمونولوژی و آگاهی از کاربرد و تفسیر آنها  آزمایشات

  :بینابینیاهداف 

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

 آن ها ریتفس

  زایاال شی، انجام آزما(نسانسیلوم یکم-و الکترو نسانسیلوم یکم زا،یاال)نشان دار  یمونواسیا یبا روش ها ییآشنا -

انجام  -آن ها  ریاز کاربرد و تفس یو آگاه میمستق ریو غ میمستق مونوفلورسانسیو ا یتومتریبا روش فلوس ییآشنا -

 میمستق ریغ ای میمستق مونوفلورسانسیا شیآزما

 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 -

 :های تدريسشیوه

 █ پرسش و پاسخ                         █ سخنرانی برنامه ریزی شده             سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله            █ بحث گروهی

 :  وسايل كمک آموزشی

 █ پروژکتور اسالید    خته و گچت        █ وایت برد

 در صورت ضرورت فیلم و یا انیمیشن :(ببرید لطفاً نام)  سایر موارد

 (از نمره كل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 57 زمون پایان ترمآ   █   نمره درصد ------آزمون میان ترم    

 نمره درصد 57شرکت فعال در کالس    █    نمره درصد -----انجام تکالیف     

 نوع آزمون

  غلط -صحیح     جور کردنی         █ایچندگزینه         پاسخ کوتاه          تشریحی

 امتحان عملی : (لطفا نام ببرید) سایر موارد

 :(لطفا نام ببريد): منابع پیشنهادی برای مطالعه

 مبانی و کاربرد روش های آزمایشگاهی ایمونولوژی در تشخیص و درمان بیماری ها  :فارسیمنابع  -

 خسروی: دکتر مهدی شکرآبی و همکاران   انتشارات: تالیف 
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ايمونولوژی عملی ی درسارائه كلیات  جدول هفتگی  

 

 تاريخ كارشناس استاد  عنوان مطالب جلسه

1 
د روش های مقدمات آزمایشگاه ایمونولوژی و کاربر

 در تشخیص بیماریهاایمونولوژی 
12/4/88 - دکتر خرمی  

2 
  واکنش های آگلوتیناسیون

 (کاربرد و تفسیر آزمایش)
12/4/88 فاضلیخانم  دکتر فلک  

3 
 واکنش های هماگلوتیناسیون 

 (آزمایش تفسیر و کاربرد)
میرصفادکتر  1/5/88 آقای فراهانی   

4 
 واکنش های پرسیپیتاسیون

 (آزمایش تفسیر و کاربرد) 
1/5/88 خانم حشمتی دکتر دلبندی  

5 
 ایمونولوژیک نشاندار آزمون های

 (االیزا و رادیوایمونواسی و کمی لومینسانس) 
8/5/88 خانم حشمتی دکتر صفری  

8/5/88 آقای فراهانی دکتر صفری ایمونوفلورسانس و فلوسیتومتری 6  

7 
جداسازی سلول های تک هسته ای از خون محیطی 

(PBMC ) وHLA Typing 
12/5/88 خانم نجفی دکتر جزایری  

8 
آزمون های جلدی در ازدیاد حساسیت زود رس و 

 Prick test  ،test  PPD   دیررس

 دکتر 

 عصاره زادگان
12/5/88 خانم نجفی  

13/5/88 کارشناسان گروه دکتر خرمی مرور جلسات عملی و رفع اشکال 9  

13/5/88 کارشناسان گروه دکتر خرمی عملیتئوری وامتحان  11  

 

 

 

 


