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 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 دانشكده پزشكي

 علوم آزمایشگاهيگروه 

  8991-99 دوم نیمسال/ علوم آزمایشگاهي ،پزشكي ایمني شناسي عنوان درس: 

 

  عملی واحد 2 ميزان واحد:

 ستوده جهرمیدکتر همکار درس:  و دکتر مفضل جهرمی مسئول درس:

 ناسیشآزمایشگاه ایمنی 71-71ساعت شنبه : زمان تشکيل کالس

  

  برنامه کالسی نظری

 استاد درس عنوان درس روز تاریخ ردیف

 ستوده دکتر  شناسی بالينی و سرولوژیهای ایمنیاساس آزمایش نبهش 70/72/89 7

 ستوده دکتر  های تشخيصی آن، تفسير و کاربردC (CRP)آزمایش پروتئين واکنش دهنده  نبهش 70/72/89 2

 ستوده دکتر  های تشخيصی آن(، تفسير و کاربردRF-Latexاکتور روماتوئيد )ف آزمایش شنبه 22/72/89 1

 ستوده دکتر  های تشخيصی آن(، تفسير و کاربردASO) Oبادی ضد استرپتوليزین آزمایش آنتی شنبه 22/72/89 2

  ستودهدکتر  های تشخيصی آن(، تفسير و کاربردRPRآزمایش واکنش سریع پالسما ) شنبه 71/7/88 5

 ستوده دکتر  های تشخيصی آنآزمایش ویدال، تفسير و کاربرد شنبه 71/7/88 1

 ستوده دکتر  هاهای تشخيصی آنآزمایش رایت و کومبز رایت، تفسير و کاربرد شنبه 21/7/88 1

 ستوده دکتر  هاهای تشخيصی آنرایت، تفسير و کاربرد ME-2آزمایش  شنبه 21/7/88 9

 مفضلدکتر  های تشخيصی آن، تفسير و کاربردβ-HCGایش آزم شنبه 10/7/88 8

 مفضل دکتر  ، تفسير و کاربردهای تشخيصی آن (SRID)های رسوبی، ایمونودیفيوژن شعاعی یک طرفهآزمایش شنبه 10/7/88 70

 مفضل دکتر  های تشخيصی آنهای ایمونوکروماتوگرافی، تفسير و کاربردآزمایش شنبه 1/2/88 77

 مفضل دکتر  های تشخيصی آنهای پيشرفته و کاربردآشنایی با اصول آزمایش شنبه 1/2/88 72

 مفضل دکتر  ( با فایکول PBMCsهای خون محيطی )آزمایش جداسازی لنفوسيت شنبه 71/2/88 71

 مفضل دکتر  (HLAهای لکوسيتی انسانی )ژنتعيين آنتیآزمایش  شنبه 71/2/88 72

 مفضل دکتر  های غدد لنفاوی موشیجداسازی ماکروفاژهای صفاقی و لنفوسيتآزمایش  شنبه 20/2/88 75

 مفضل دکتر  های تشخيصی آن(، تفسير و کاربردIFAایمونوفلوروسنس اسی)آزمایش  شنبه 20/2/88 71

 مفضل کتر د های تشخيصی آن، مانند: االیزا(، تفسير و کاربردEIAانزایم ایمونواسی )آزمایش  شنبه 21/2/88 71

 مفضل دکتر  های پوستی فوری و تاخيریآشنایی با آزمون شنبه 21/2/88 79

 آموزش دانشکده امتحان شنبه 70/1/7188 78

 نحوه ارزشيابي:

  فعاليت کالسي و آزمون پایان ترم

 نحوه محاسبه نمره کل درس:

 :و عملي نظری اتنمر

 است. گزارش کارو  هاانجام آزمایش ،یت نظمرعا حضور به موقع در کالس،شامل  فعاليت کالسي-1

  .باشدميدکتر مفضل با نمره  4/4و دکتر ستوده با نمره  6/3 ؛نمره دارد 8 فعاليت کالسي -2

 با دکتر مفضل است. (ایستگاهي)نمره  7/6 و دکتر ستودهنمره به صورت گتبي با  3/5؛ نمره دارد 12 آزمون پایان ترم-3
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 مقررات: 

 است. 12برای دانشجویان مهمان نمره   و  11حد نمره قبولي: نمره -1

تعداد دفعات غيبت در کالس: چهار هفدهم مجموع ساعات کالسي منوط به تایيد مکتوب موجه بودن غيبت توسط -2

 باشد.استاد مشاور دانشجو و معاون آموزشي دانشکده مي

اطالع رساني به دانشجو، استاد  غيبت غير موجه و تاخير پيوسته در آغاز کالس و یا استراحت بين کالسي پس از-3

 گردد.مشاور ایشان و معاون آموزشي دانشکده منجر به درج نمره صفر در کارنامه مي

 باشد.ميقابل تغيير غير  اعتراضرسيدگي به روزه  3مهلت پس از  ستودهتر نمرات پایان ترم دک-4

 ، غير قابل تغيير مي باشند. مفضلوسط دکتر تو ثبت نهایي  اعتراض قانوني پس از اتمام مهلتجمع نهایي نمرات -5

   زامي است و بي نظمي سبب کسب نمره منفي خواهد شد.پوشيدن روپوش و رعایت نظم در آزمایشگاه ال-6

 


