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  زشکیپدانشکده 
  عملی 2 تعداد واحد:  شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  نام درس:
  دقیقه 120 مدت زمان ارائه درس:  علوم آزمایشگاهی :قطع تحصیلیرشته و م

  جهرمیمفضل  دکتر :مسئول درس
  98-99 دومنیمسال  زمان شروع و پایان:  جهرمی ستوده دکتر استاد همکار: 

  دانشکده پزشکی محل آموزش:  شناسی پزشکیهمزمان با ایمنی پیشنیاز:
 نهایی دوره:  اهداف

  ره نهایی دو اهداف  ردیف
  و سرولوژي بالینی شناسیهاي ایمنیاساس آزمایشآشنایی با   1
 هاي تشخیصی آنو کاربرد ، تفسیر)C )CRPآزمایش پروتئین واکنش دهنده آشنایی با   2

 هاي تشخیصی آن)، تفسیر و کاربردRF-Latex( روماتوئیدفاکتور  آشنایی با آزمایش  3

  هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربرد)O )ASOپتولیزین بادي ضد استرآزمایش آنتیآشنایی با   4
 هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربرد)RPRآزمایش واکنش سریع پالسما (آشنایی با   5

  هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربردآشنایی با آزمایش ویدال  6
  هاهاي تشخیصی آنتفسیر و کاربرد ،کومبز رایتو  آشنایی با آزمایش رایت  7
 هاهاي تشخیصی آنرایت، تفسیر و کاربرد ME-2ی با آزمایش آشنای  8

 هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربردβ-HCGآشنایی با آزمایش   9

 ، تفسیر و کاربردهاي تشخیصی آن (SRID)هاي رسوبی، ایمونودیفیوژن شعاعی یک طرفهآشنایی با آزمایش  10

 هاي تشخیصی آنر و کاربردهاي ایمونوکروماتوگرافی، تفسیآشنایی با آزمایش  11

 هاي تشخیصی آنهاي پیشرفته و کاربردآشنایی با اصول آزمایش  12

  با فایکول  )PBMCsي خون محیطی (هاآشنایی با آزمایش جداسازي لنفوسیت  13
  )HLAهاي لکوسیتی انسانی (نژهاي تعیین آنتیآشنایی با روش  14
  موشیغدد لنفاوي هاي و لنفوسیت فاقیي صآشنایی با روش جداسازي ماکروفاژها  15
 هاي تشخیصی آن)، تفسیر و کاربردIFAآشنایی با ایمونوفلوروسنس اسی(  16

  هاي تشخیصی آن، مانند: االیزا)، تفسیر و کاربردEIAآشنایی با انزایم ایمونواسی (  17
  هاي پوستی فوري و تاخیريآشنایی با آزمون  18
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  تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذکر کنددر مورد سرفصل مطالب باید 
  جدول زمانبندي دروس

ساعت   سرفصل 
امکانات   منابع درسی  روش تدریس  ارائه

  مورد نیاز

  روش ارزشیابی
(تکوینی و 

  پایانی)

استاد 
  مربوطه

محل 
برگزاري 
  کالس

- آشنایی با اساس آزمایش

شناسی بالینی و هاي ایمنی
  ژيسرولو

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، نمایش 
اسالید و مباحثه 
  با دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

 :سرولوژي بالینی
  5فصل 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

و  غعالیت کالسی
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
  پزشکی

آشنایی با آزمایش پروتئین 
، )C )CRPه واکنش دهند

هاي تفسیر و کاربرد
  تشخیصی آن

 

  دقیقه 120
  یک جلسه

 ، مباحثهسخنرانی
و انجام آزمایش 
  توسط دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
 8فصل 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
  آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی
انشکده د

  پزشکی

فاکتور  آشنایی با آزمایش
)، RF-Latexروماتوئید (

هاي تفسیر و کاربرد
 تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
 7فصل 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 ایان ترمآزمون پ

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
 پزشکی

- آشنایی با آزمایش آنتی

 Oبادي ضد استرپتولیزین 
)ASOتفسیر و کاربرد ،(-

  هاي تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
 10فصل 

ایت برد، و
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
  پزشکی

آشنایی با آزمایش واکنش 
)، RPRسریع پالسما (
هاي تفسیر و کاربرد
 تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

ل و تفسیر اصو
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
 14فصل 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با آزمایش ویدال، 
هاي تفسیر و کاربرد
  تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
م آزمایش و انجا

 توسط دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
 6فصل 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
  پزشکی

آشنایی با آزمایش رایت و 
کومبز رایت، تفسیر و 

  هاي تشخیصی آنکاربرد

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
 6فصل 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
 پزشکی

 ME-2آشنایی با آزمایش 
هاي فسیر و کاربردرایت، ت

  تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
 6فصل 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
 پزشکی

-βآشنایی با آزمایش 

HCGتفسیر و کاربرد ، -

 هاي تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
 9فصل 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
ستوده 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
  پزشکی
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آشنایی با آزمایشهاي 
رسوبی، ایمونودیفیوژن 

،  (SRID)شعاعی یک طرفه
تفسیر و کاربردهاي 
  تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

Manual of 
Clinical 

Laboratory 
Immunology 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
  پزشکی

هاي آشنایی با آزمایش
ایمونوکروماتوگرافی، 
هاي تفسیر و کاربرد
  تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

اصول و تفسیر 
ي هاآزمایش

سرولوژي بالینی: 
 9فصل 

وایت برد، 
روش کار 
و  لوازم 
 آزمایش

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
  پزشکی

- آشنایی با اصول آزمایش

هاي هاي پیشرفته و کاربرد
 تشخیصی آن

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 

 شجویانتوسط دان

Manual of 
Clinical 

Laboratory 
Immunology & 

Current 
Protocols in 

Immunology  

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با آزمایش 
هاي جداسازي لنفوسیت

) با PBMCsخون محیطی (
  فایکول

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

Manual of 
Clinical 

Laboratory 
Immunology  

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
 پزشکی

هاي تعیین آشنایی با روش
یتی هاي لکوسنژآنتی

  )HLAانسانی (

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

 
Manual of 
Laboratory 

Immunology  
 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با روش جداسازي 
صفاقی و  ياماکروفاژه
هاي غدد لنفاوي لنفوسیت

  موشی

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

Current 
Protocols in 
Immunology 

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
 پزشکی

آشنایی با 
مونوفلوروسنس ای

)، تفسیر و IFAاسی(
 هاي تشخیصی آنکاربرد

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

 
Manual of 
Laboratory 

Immunology  
  

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
  کیپزش

آشنایی با انزایم ایمونواسی 
)EIA مانند: االیزا)، تفسیر ،

  هاي تشخیصی آنو کاربرد

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی، مباحثه 
و انجام آزمایش 
 توسط دانشجویان

Manual of 
Clinical 

Laboratory 
Immunology   

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  رمیجه

آزمایشگاه 
  شناسیایمنی

دانشکده 
  پزشکی

هاي آشنایی با آزمون
  پوستی 

  دقیقه 120
  یک جلسه

سخنرانی،  نمایش 
اسالید و مباحثه 
 با دانشجویان

اصول و تفسیر 
هاي آزمایش

سرولوژي بالینی: 
  فصل آخر

وایت برد، 
ویدئو 
 پروژکتور

غعالیت کالسی و 
 آزمون پایان ترم

دکتر 
مفضل 
  جهرمی

شگاه آزمای
  شناسیایمنی

دانشکده 
  پزشکی
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  منابع درسی: 
  پاکزادپرویز  دکتر : تالیف)1392( بالینی سرولوژي هاياصول و تفسیر آزمایش-1
  و همکاران عبدالحسین کیهانی ): ترجمه دکتر2013ایمنی شناسی رویت (-2
 

3-Manual of Clinical Laboratory Immunology (1997); Noel R. Rose 
4-Manual of Laboratory Immunology (1991); Linda E. Miller 
5-Manual of Molecular and Clinical Laboratory Immunology (2016); Barbara Detrick  
6-Current Protocols in Immunology (2011); John E. Coligan 
 

  نحوه ارزشیابی:
  پایان ترمعملی فعالیت کالسی و آزمون در آزمایشگاه، و اصول ایمنی ، رعایت نظم به موقع در کالسحضور 

  نحوه محاسبه نمره کل درس:
  نمره) 10( منی در آزمایشگاه و فعالیت کالسیرعایت نظم و اصول ای و حضور به موقع

  نمره) 10( به صورت عملی آزمون پایان ترم
  مقررات: 

  است. )12 نمرهدانشجویان مهمان براي  ( 10 حد نمره قبولی: نمره- 1
موجه بودن مکتوب تعداد دفعات غیبت در کالس: چهار هفدهم مجموع ساعات کالسی منوط به تایید -2

  باشد.و معاون آموزشی دانشکده میدانشجو شاور استاد مغیبت توسط 
به دانشجو، رسانی پس از اطالع  و یا استراحت بین کالسیکالس و تاخیر پیوسته در آغاز  غیبت غیر موجه-3

  گردد.منجر به درج نمره صفر در کارنامه می و معاون آموزشی دانشکده ایشاناستاد مشاور 
 باشد.روزه رسیدگی به اعتراض غیر قابل تغییر می 3پس از مهلت  جهرمی نمرات پایان ترم دکتر مفضل- 4

  توسط دکتر ستوده، غیر قابل تغییر می باشند.  نمره مهلت اعتراض و ثبت نهایی پایانپس از نمرات - 5
  پوشیدن روپوش و رعایت نظم در آزمایشگاه الزامی است و بی نظمی سبب کسب نمره منفی خواهد شد.  -6
 


