
 ١

 

��ی �ما�ی ���م                                                                                                                   گاه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا  دا��

         دا���ده  ��را  �ش�ی         

گا�ی   ��وه  ع�وم  آزما��

دوره  ��ح  

Course plan           
 

 

شناسی پزشکی ایمنی آزمایشگاهرس:نام د  

 تهیه کنندگان:

  دکتر عبد الرضا ستوده جهرمی و     دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی

کاری    ���� �طا�عات و �و��ه آ�وزش �ش�ی ���ه ر�ی ��ی����ه  با ��

  تدوین کننده: استاد 

  دکتر میرزاعلی مفضل جهرمی 

 

   9139سال:                                                                   

 

 

   



 ٢

  زشکی پ پیرا دانشکده  

  عملی  2 تعداد واحد:   شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  نام درس: 

  دقیقه  120  مدت زمان ارائه درس:   علوم آزمایشگاهی : قطع تحصیلی رشته و م 

  جهرمیمفضل   دکتر  : مسئول درس 

  جهرمی  ستوده دکتر استاد همکار:  
  1399-1400 دوم  سالنیم   زمان شروع و پایان: 

  پزشکی پیرادانشکده   محل آموزش:   شناسی پزشکیهمزمان با ایمنی پیشنیاز: 

 نهایی دوره:  اهداف

  ره نهایی دو اهداف  ردیف 

  و سرولوژي بالینی شناسیهاي ایمنیاساس آزمایشآشنایی با   1

 خیصی آن هاي تشو کاربرد ، تفسیر )C )CRPآزمایش پروتئین واکنش دهنده آشنایی با   2

 هاي تشخیصی آن )، تفسیر و کاربردRF-Latex( روماتوئید فاکتور  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 کاربرد ویدال ا آزمایش آشنایی ب   6

  ها هاي تشخیصی آنتفسیر و کاربرد ،کومبز رایتو  آشنایی با آزمایش رایت  7

 ها هاي تشخیصی آنرایت، تفسیر و کاربرد  ME-2ی با آزمایش آشنای  8

 هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربرد β-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 کاربرد آشنایی با اصول آزمایش  12

  با فایکول   )PBMCsحیطی (ي خون مهاآشنایی 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 کاربردEIAی (آشنایی با انزایم ایمونواس  17

    ها خیصی آنهاي تشکاربرد  تفسیر و  ؛توبرکولینی فوري وسازي، خنثی هاي پوستیآزمون   18
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  تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلی در چند مورد ذکر کند در مورد سرفصل مطالب باید 

  جدول زمانبندي دروس 

  سرفصل  
عت  اس

  ارائه 
  منابع درسی   روش تدریس 

امکانات  

  مورد نیاز 

  روش ارزشیابی 

(تکوینی و  

  پایانی) 

استاد  

  مربوطه

محل  

برگزاري  

  کالس

- آشنایی با اساس آزمایش

شناسی بالینی و  هاي ایمنی

  ژي سرولو

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، نمایش  

اسالید و مباحثه  

  با دانشجویان

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

  :نیوژي بالیسرول

  5فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

و    غعالیت کالسی

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

آشنایی با آزمایش پروتئین  

،  )C  )CRPه واکنش دهند

هاي تفسیر و کاربرد

  تشخیصی آن

 

  یقه دق 120

  یک جلسه 

 ، مباحثهسخنرانی

و انجام آزمایش  

  توسط دانشجویان 

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

سرولوژي بالینی:  

 8فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

  نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

انشکده د

  کیپزش

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 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 ایان ترم آزمون پ

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

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  

ي  اهآزمایش

سرولوژي بالینی:  

 10فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

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 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

 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 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

  نوید سامانه

 

و  غعالیت کالسی  

 ترم  آزمون پایان

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی
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آشنایی با آزمایش رایت و  

کومبز رایت، تفسیر و  

  هاي تشخیصی آن کاربرد

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، مباحثه 

و انجام آزمایش  

 توسط دانشجویان 

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

سرولوژي بالینی:  

 6فصل 

  ويتولید محت

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 پزشکی

  ME-2آشنایی با آزمایش 

هاي فسیر و کاربردرایت، ت

  تشخیصی آن

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، مباحثه 

و انجام آزمایش  

 ط دانشجویان توس

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

سرولوژي بالینی:  

 6فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 پزشکی

-βآشنایی با آزمایش 

HCGتفسیر و کاربرد ، -

 تشخیصی آن  هاي

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، مباحثه 

و انجام آزمایش  

 توسط دانشجویان 

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

سرولوژي بالینی:  

 9فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

ستوده 

  رمیجه

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

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 

  تولید محتوي

 پوینتاز پاور

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

هاي  آشنایی با آزمایش 

ایمونوکروماتوگرافی، 

هاي تفسیر و کاربرد

  تشخیصی آن

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، مباحثه 

و انجام آزمایش  

 وسط دانشجویان ت

تفسیر   اصول و

هاي  آزمایش

لوژي بالینی:  سرو

 9فصل 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

- آشنایی با اصول آزمایش

هاي دهاي پیشرفته و کاربر

 تشخیصی آن

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، مباحثه 

و انجام آزمایش  

 ن توسط دانشجویا

Manual of 
Clinical 

Laboratory 
Immunology & 

Current 
Protocols in 

Immunology  

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 م آزمون پایان تر

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

مایشگاه  آز

  شناسی ایمنی

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  

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فام نربا 

Snagit   و

در   يگذارربا

  نوید سامانه

 

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 پزشکی
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هاي تعیین  آشنایی با روش 

هاي لکوسیتی  نژآنتی

  ) HLAنسانی (ا

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، مباحثه 

و انجام آزمایش  

 توسط دانشجویان 

 

Manual of 

Laboratory 

Immunology  

 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با روش جداسازي  

اقی و  صف يماکروفاژها 

هاي غدد لنفاوي  لنفوسیت

  موشی 

  قیقه د 120

  یک جلسه 

، مباحثه سخنرانی

و انجام آزمایش  

 توسط دانشجویان 

Current 
Protocols in 
Immunology 

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 پزشکی

آشنایی با  

لوروسنس  ایمونوف

)، تفسیر و  IFAاسی(

 هاي تشخیصی آن کاربرد

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، مباحثه 

و انجام آزمایش  

 توسط دانشجویان 

 

Manual of 

Laboratory 

Immunology  

  

  تولید محتوي

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

کتر د

مفضل  

  جهرمی

شگاه  آزمای

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

شنایی با انزایم ایمونواسی  آ

)EIA  مانند: االیزا)، تفسیر ،

  هاي تشخیصی آن و کاربرد

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی، مباحثه 

و انجام آزمایش  

 توسط دانشجویان 

Manual of 
Clinical 

Laboratory 
Immunology    

  تولید محتوي

 وینتاز پاورپ

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

زمایشگاه  آ

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

هاي  آشنایی با آزمون

  پوستی 

  دقیقه  120

  یک جلسه 

سخنرانی،  نمایش  

اسالید و مباحثه  

 با دانشجویان

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

بالینی:   سرولوژي 

  فصل آخر 

  ید محتويتول

 از پاورپوینت

زار فانرم با 

Snagit   و

در   يگذارربا

 نوید سامانه

غعالیت کالسی و  

 آزمون پایان ترم 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

  

  منابع درسی:  

  اد پاکزپرویز   دکتر : تالیف)1392( بالینی سرولوژي هاياصول و تفسیر آزمایش- 1

  و همکاران عبدالحسین کیهانی ): ترجمه دکتر2013ت (ایمنی شناسی روی- 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 
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 نحوه ارزشیابی: 

  پایان ترمآزمون و    و کوییز) آموزشیکوتاه   ارسال فیلم(حضور به موقع در کالس،  کالسی فعالیت  

  نحوه محاسبه نمره کل درس: 

  نمره با دکتر مفضل است.   11نمره با دکتر ستوده و  9 درس،نمره   20از - 1

  )آموزشیکوتاه   ارسال فیلمو    حضور به موقع در کالس نمره   2نمره کوییز و    3( .نمره دارد  5فعالیت کالسی  - 2

 نمره دارد. 15ترم  پایان آزمون- 3

    نمره با دکتر ستوده است.   9ترم  در آزمون پایان- 4

  نمره با دکتر مفضل است. 6در آزمون پایان ترم - 5

  و بدون نمره منفی است.  اي  ها به صورت چهارگزینهزمونآدر شرایط کرونا - 6

  مقررات:  

  است. 12 ن نمرهبراي دانشجویان مهماو   10حد نمره قبولی: نمره - 1

دفعات  دعت- 2 ساعات  اد  مجموع  هفدهم  چهار  کالس:  در  تایغیبت  به  منوط  بوکالسی  موجه  مکتوب   دن ید 

  باشد.میه ددانشک شاور دانشجو و معاون آموزشی توسط استاد م غیبت 

از اطالع رسانی به دانشج - 3 یا استراحت بین کالسی پس  و،  غیبت غیر موجه و تاخیر پیوسته در آغاز کالس و 

 .گرددر کارنامه میمنجر به درج نمره صفر ددانشکده آموزشی و معاون   ناشاد مشاور ایاست

 باشد.میقابل تغییر غیر   ،اعتراض رسیدگی به  هروز 3مهلت ر مفضل پس از ت م دکترنمرات پایان - 4

نهایی نمرات  - 5 اتمام مهلتجمع  از  نهایی    اعتراض  قانونی  پس  ییر ابل تغ، غیر قتوسط دکتر ستوده و ثبت 

    . دمی باشن

  

 


