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شتي ردماني جهرم                                                                                                                      گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا          دانش
  دانشکده زپشكي                 

 گروه   ایمن ي شناسي زپشكي  

دوره طرح  

Course plan           
 

 

 

   شناسی پزشکیایمنییشگاه اآزمم درس: نا
 عمومی  پزشکیرشته:  

 تهيه کنندگان:

 دکتر عبد الرضا ستوده جهرمی و دکتر ميرزاعلی مفضل جهرمی

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي ربانمه رزیی ردسيكميته با هم

 تدوین کننده:استاد  

 ل جهرمی دکتر ميرزاعلی مفض
 

1400 سال:                                                                         
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 پزشکی دانشکده  

   2/0  تعداد واحد: شناسی پزشکی ایمنی  نام درس:

 دقيقه 120 مدت زمان ارائه درس:  دکتری پزشکی عمومی :رشته و مقطع تحصيلی 

 رمیجه ستوده دکتر: ئول درسس م 

 می دکتر مفضل جهر  استاد همکار: 
 1400-1401 اولنيمسال  ن شروع و پایان:ا م ز 

 دانشکده پزشکی  محل آموزش:  ( نظری)نياز با ایمنی شناسی پزشکی هم پيشنياز:

 نهایی دوره:  اهداف

 (عملی) نهایی دوره دافها ردیف 

 و سرولوژی  بالينی سیناشییمنهای ااساس آزمایشآشنایی با  1

 های تشخيصی آن و کاربرد ، تفسيرC (CRP)آزمایش پروتئين واکنش دهنده آشنایی با  2

 های تشخيصی آن(، تفسير و کاربردRF-Latex) روماتوئيدفاکتور  آشنایی با آزمایش 3

 ی آن يصشختای ه، تفسير و کاربردO  (ASO )يزین بادی ضد استرپتولی ش آنتآزمایآشنایی با  4

 های تشخيصی آن، تفسير و کاربرد(RPRزمایش واکنش سریع پالسما ) آآشنایی با  5

 های تشخيصی آن ، تفسير و کاربردآشنایی با آزمایش ویدال 6

 هايصی آنهای تشخربرد، تفسير و کارایت ME-2آشنایی با آزمایش رایت، کومبز رایت و  7

 آن های تشخيصی ردربکا ر و ، تفسيβ-HCGآشنایی با آزمایش  8

 های تشخيصی آنو کاربرد يشرفتهپهای آشنایی با اصول آزمایش  9

 های تشخيصی آن ، تفسير و کاربرد، مانند: االیزا(EIAآشنایی با انزایم ایمونواسی ) 10

 های تشخيصی آن ر و کاربردفسي، تو ارهاشABO های خونی تعيين گروه  هایآشنایی با آزمایش 11

 های تشخيصی آن ، تفسير و کاربردستقيمم کومبز مایشبا آز ییناشآ 12

 های تشخيصی آن، تفسير و کاربردغير مستقيم کومبز آشنایی با آزمایش 13

 های تشخيصی آن، تفسير و کاربردآشنایی با کراسمچ 14

 ها آن  یصشخيهای تو کاربرد توبرکولينی و  ریفوسازی، خنثی  های پوستیآزمونآشنایی با  15

 در مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذکر کند
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 نبندی دروس جدول زما 

سرفصل مطالب 

 ی( )عمل

ساعت  

 ارائه 

روش 

 تدریس 
 سیع درمناب

انات مورد امک

 نياز

 روش ارزشيابی 

)تکوینی و 

 پایانی(

استاد 

 مربوطه 

زاری  محل برگ

 کالس

آشنایی با اساس  

-های ایمنیآزمایش

شناسی بالینی و  

 سرولوژی 

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  ازیمج

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

اصول و تفسیر 

های  شآزمای

سرولوژی 

 5فصل  :بالینی

از   ید محتوتولی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

آزمایشگاه 

 شناسی ایمنی

دانشکده  

 پزشکی 

 

آشنایی با آزمایش  

  Cپروتئین واکنش دهنده 

(CRP)سیر و  ، تف

 ی آن یصهای تشخکاربرد

 
 

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

اصول و تفسیر 

های  آزمایش

سرولوژی 

 8فصل بالینی: 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 ازم آزمایش و  لو

 فعالیت کالسی

زمون پایان  و آ

 ترم

دکتر 

ستوده 

 میجهر

 

آزمایشگاه 

 شناسی یمنیا

ه  نشکددا

 ی پزشک

  آشنایی با آزمایش 

-RFئید )فاکتور روماتو

Latex تفسیر و ،)

 های تشخیصی آن کاربرد

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

اصول و تفسیر 

های  آزمایش

سرولوژی 

 7ل فصبالینی: 

از   تولید محتوی

  با پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

ر د ریگذاربا

 نوید   نهساما

 آزمایش و  لوازم 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

آزمایشگاه 

 شناسی ایمنی

دانشکده  

 زشکی پ

-آشنایی با آزمایش آنتی

بادی ضد استرپتولیزین  

O (ASO تفسیر و ،)

 ن های تشخیصی آکاربرد

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

ی محتو

،  مجازی

و   اسالیدها

ا  مباحثه ب

   اننشجویدا

فسیر اصول و ت

های  آزمایش

سرولوژی 

فصل بالینی: 

10 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 و  لوازم آزمایش 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

 دکتر

ستوده 

 جهرمی

ایشگاه آزم

 شناسی ایمنی

دانشکده  

 ی شکپز

آشنایی با آزمایش  

ما  پالس سریع واکنش

(RPR  تفسیر و ،)

 های تشخیصی آن کاربرد

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

اصول و تفسیر 

های  آزمایش

سرولوژی 

فصل بالینی: 

14 

 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

ار افزنرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 وید  ن هسامان

 و  لوازم آزمایش 

 کالسی الیتعف

آزمون پایان   و

 ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

زمایشگاه آ

 شناسی ایمنی

دانشکده  

 پزشکی 

زمایش  آشنایی با آ

-ویدال، تفسیر و کاربرد

 های تشخیصی آن 

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

اصول و تفسیر 

های  آزمایش

ژی سرولو

 

از   ویمحت تولید

با   رپوینتپاو

 عالیت کالسیف

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

 جهرمی

آزمایشگاه 

 شناسی ایمنی

دانشکده  
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و   اسالیدها

مباحثه با  

   یاندانشجو

افزار نرم  6 فصلبالینی: 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 و  لوازم آزمایش 

 پزشکی 

آشنایی با آزمایش رایت،  

  ME-2یت و کومبز را

-درایت، تفسیر و کاربر

 تشخیصی آن  های

 دقیقه  60

 جلسه یک 

ئه  اار

توی مح

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

اصول و تفسیر 

های  آزمایش

وژی سرول

 6 فصلبالینی: 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 و  لوازم آزمایش 

 سیفعالیت کال

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

وده ست

 رمیهج

آزمایشگاه 

 اسی شنایمنی

دانشکده  

 زشکی پ

-βآشنایی با آزمایش 

HCGتفسیر و کاربرد ،-

 های تشخیصی آن 

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

فسیر اصول و ت

های  زمایشآ

رولوژی س

 9فصل بالینی: 

ز  ا تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریراب

   نوید سامانه

 مایش لوازم آز و 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

آزمایشگاه 

 شناسی ایمنی

دانشکده  

 پزشکی 

آشنایی با اصول  

های پیشرفته و آزمایش

 های تشخیصی آن کاربرد

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   دهایاسال

مباحثه با  

   دانشجویان

Manual of 

Clinical 

Laboratory 

Immunolog

y: Rose-

Sections A 

to H 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 زمایش و  لوازم آ

 فعالیت کالسی

یان  و آزمون پا

 مرت

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

ه یشگاآزما

 شناسی ایمنی

دانشکده  

 زشکی پ

آشنایی با انزایم  

، مانند:  EIAایمونواسی )

-االیزا(، تفسیر و کاربرد

 های تشخیصی آن 

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

Manual of 

Clinical 

Laboratory 

Manual of 

Clinical 

Laboratory 

Immunolog

y: Chapter 4 
 

از   محتویتولید 

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 و  لوازم آزمایش 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

آزمایشگاه 

 شناسی ایمنی

دانشکده  

 پزشکی 

ن  آشنایی با آزمایش تعیی

و  ABO های خونی گروه

و  تفسیرارهاش، 

 های تشخیصی آن کاربرد

 دقیقه  60

 لسه ج یک

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

ایمونوهماتولو

  3فصول   :ژی

 4و 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 و  لوازم آزمایش 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 هرمیج

زمایشگاه آ

 شناسی ایمنی

ده  انشکد

 پزشکی 

های  آشنایی با آزمایش

تفسیر و  کومبز مستقیم، 

 های تشخیصی آن دکاربر

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

ایمونوهماتولو

 9فصل : ژی

 

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

 سیالیت کالعف

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

آزمایشگاه 

 شناسی ایمنی

دانشکده  

http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Barbara+Detrick&column=author
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و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

 Snagit  و

ر د گذاریربا

و   نوید  نهاسام

 ش لوازم آزمای

 پزشکی 

ها  آزمایش آشنایی با

  تقیم،کومبز غیر مس

 اسکرین سل و پانل سل،

های  تفسیر و کاربرد

 ها تشخیصی آن

 

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ه  ئاار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

ا  بحثه مبا

   دانشجویان

ولوایمونوهمات

 10 فصل: یژ

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

و   نوید  سامانه

 لوازم آزمایش 

 عالیت کالسیف

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

آزمایشگاه 

 شناسی یایمن

دانشکده  

 پزشکی 

 ،مچآشنایی با کراس

های  تفسیر و کاربرد

 آن  تشخیصی

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

 حتویم

،  یمجاز

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

ایمونوهماتولو

 11:  فصل ژی

از   تولید محتوی

با   پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit  و

در  گذاریربا

 نوید   سامانه

 و  لوازم آزمایش 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 هرمیج

ایشگاه آزم

 شناسی ایمنی

  دهنشکدا

 پزشکی 

  هایآزمونآشنایی با 

سازی، خنثی یپوست

و   توبرکولینی فوری و

های تشخیصی کاربرد

 ها آن

 دقیقه  60

 یک جلسه 

ئه  اار

محتوی 

،  مجازی

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

تفسیر اصول و 

  هایآزمایش

 یسرولوژ 

:  فصل بالینی

17 

از   تولید محتوی

با   ورپوینتپا

افزار نرم 

Snagit و 

در  ذاریگربا

 نوید   سامانه

 مایش زم آزوال و 

 فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

 جهرمی

آزمایشگاه 

 شناسی ایمنی

دانشکده  

 پزشکی 

 منابع درسی:  

 ميراحمدیان   دکتر ماهرو : ترجمه (2018) ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ابوالعباس-1

 داکزاپ پرویز  دکتر : تاليف(1392) بالينی سرولوژی هایير آزمایش سفتاصول و -2

 گل افشانحبيب ا... (: تاليف دکتر 1397؛ ایمونوهماتولوژی )بانک خون-3

 :  تکميلی   منابع درسی 

1-Clinical Immunology (2019); Robert R. Rich 

2-Manual of Molecular and Clinical Laboratory Immunology (2016); Barbara Detrick  

3-Manual of Clinical Laboratory Immunology (1997); Noel R. Rose 

 نحوه ارزشيابی: 

 رمت یانپا و (يزیکوو  پرسش و پاسخ، ظم در آزمایشگاهرعایت ن ) کالسیت  فعالي

 درس: ه نمره کل  سب حا نحوه م 

 نمره با دکتر مفضل است.   10ر ستوده و دکتنمره با   10نمره  20از -1

 دارد. نمره 5 عملی السیت کفعالي-2

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Barbara+Detrick&text=Barbara+Detrick&sort=relevancerank&search-alias=books
http://gen.lib.rus.ec/search.php?req=Barbara+Detrick&column=author
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 دارد.نمره  15 نمره پایان ترم -3

 . است ستوده  با دکتر نمره 10-4

 .است لتر مفض با دک نمره 5-5

 است. فی ره مننم نو بدوای گزینهبه صورت چهار  مفضلر دکت و آزمون پایان ترم دکتر ستوده-6

 مقررات:  

 است. 12 ن نمرهابرای دانشجویان مهمو  10مره قبولی: نمره حد ن -1

ساعات  دعت-2 مجموع  هفدهم  چهار  کالس:  در  غيبت  دفعات  منواد  تایکالسی  به  بوط  موجه  مکتوب  استاد   غيبت  دن يد  توسط 

 باشد. میزشکی په دنشکداایه لوم پعشی آموز تمشاور دانشجو و معاون 

آموزشی    تو معاون   والع رسانی به دانشجاز کالس و یا استراحت بين کالسی پس از اطغيبت غير موجه و تاخير پيوسته در آغ-3

 .گرددر کارنامه میصفر د منجر به درج نمره زشکی پدانشکده علوم پایه 

 باشد. میقابل تغيير غير  ،اعتراضيدگی به رس  یقانون مهلت ر مفضل پس از تم دکترنمرات پایان -4

  . يير می باشندابل تغ، غير قکتر ستودهتوسط دو ثبت نهایی  اعتراض قانونی  م مهلتپس از اتماجمع نهایی نمرات -5

    شد. واهد خ بب کسب نمره منفیی است و بی نظمی سزامال پوشيدن روپوش و رعایت نظم در آزمایشگاه-6

 

 


