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  پزشکی دانشکده  

  و دو دهم واحد عملی)   نظريیک و هشت دهم واحد  ( 2 تعداد واحد:   شناسی پزشکیایمنی  نام درس: 

  دقیقه  120  مدت زمان ارائه درس:   دکتري پزشکی عمومی  : رشته و مقطع تحصیلی 

  رمی جه ستوده  دکتر :  ئول درس س م

  دکتر مفضل جهرمی   استاد همکار: 
  1399-1400 دوم نیمسال   ن شروع و پایان: زما 

  دانشکده پزشکی  محل آموزش:   ندارد   پیشنیاز: 

 نهایی دوره:  اهداف

  (تئوري) نهایی دورهاهداف   ردیف 

  شناسی پزشکیکلیات رشته ایمنیو  آشنایی با تاریخچه  1

  هاي سیستم ایمنی ت باف ها و ها، سلولرد مولکولآشنایی با کارک  2

  ها ها و ایمونوژنژنها، آنتیها، میتوژنتناپآشنایی با ه   3

  ایمنی ذاتیها و سازوکار ایجاد پاسخ ها، سلولآشنایی با مولکول  4

  هاباديژنتیک آنتی  و B هايتکوین سلولها و هاي آنو پذیرنده ها باديآنتیآشنایی با   5

  هاي آن و پذیرنده مان سیستم کمپلآشنایی با   6

 نسجی و پلی مورفیسم  يسازگار هايمولکولآشنایی با   7

 ها هاي آن و پذیرنده )NK cells( کشنده طبیعی هايولسل و   Tهاي آشنایی با انواع سلول  8

   ) T  )TCR پذیرنده سلول و ژنتیکT هاي تکوین سلول  بای آشنای  9

 ها هاي چسبان و النه گزینی سلولها، مولکولسایتوکاین، هاآشنایی با کموکاین  10

 هاي ایمنی و شکل گیري پاسخ ایمنی سلولی و همورالها به سلولژنآنتی عرضه  آشنایی با  11

  ) هاو کاربردهاي آن  هاي خونیفرآورده ،هاي خونیاهداء خون، گروه(آشنایی با ایمونوهماتولوژي   12

  

  )عملی( نهایی دوره دافها  ردیف 

  و سرولوژي بالینی سیناشهاي ایمنیاساس آزمایشآشنایی با   1

 هاي تشخیصی آن و کاربرد ، تفسیر )C )CRPآزمایش پروتئین واکنش دهنده آشنایی با   2

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

  ی آنیصهاي تشخ، تفسیر و کاربرد)O )ASOیزین بادي ضد استرپتولیش آنتآزمایآشنایی با   4

 هاي تشخیصی آن ، تفسیر و کاربرد)RPRزمایش واکنش سریع پالسما (آآشنایی با   5

  هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربرد آشنایی با آزمایش ویدال  6

  ها یصی آنهاي تشخربرد، تفسیر و کارایت ME-2آشنایی با آزمایش رایت، کومبز رایت و   7

 آنهاي تشخیصی رد رب، تفسیر و کاβ-HCGآشنایی با آزمایش   8
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 هاي تشخیصی آنو کاربرد  یشرفتهپهاي  آشنایی با اصول آزمایش  9

  هاي تشخیصی آن ، تفسیر و کاربرد، مانند: االیزا)EIAآشنایی با انزایم ایمونواسی (  10

  هاي تشخیصی آنر و کاربردفسی، تو ارهاشABO هاي خونی تعیین گروه  هايآشنایی با آزمایش   11

  هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربردستقیم م  کومبز مایش با آز ییآشنا  12

  هاي تشخیصی آن، تفسیر و کاربرد غیر مستقیم  کومبز آشنایی با آزمایش   13

  هاي تشخیصی آن ، تفسیر و کاربردآشنایی با کراسمچ  14

  ها آنهاي تشخیصی و کاربرد توبرکولینی و ريفوسازي، خنثی هاي پوستیآزمونآشنایی با   15

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

  نبندي دروس جدول زما 

سرفصل مطالب  

  (تئوري) 

ساعت  

  ارائه 

روش  

  تدریس 
  منابع درسی 

امکانات مورد  

  نیاز 

  بی روش ارزشیا

(تکوینی و  

  پایانی) 

د  تااس

  مربوطه

محل برگزاري  

  کالس

و  تاریخچه  باآشنایی 

- کلیات رشته ایمنی

  شناسی پزشکی 

  دقیقه  120

  جلسه یک 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

 

یمنی شناسی  ا

سلولی و  

مولکولی  

  ابوالعباس: 

  2و   1فصول 

  

  

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

زار فانرم 

Snagit   و

در   يگذارربا

  نوید  سامانه

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

  پایان ترم

دکتر 

ه ستود

  جهرمی

  5کالس  

کده نشدا

  پزشکی

آشنایی با کارکرد  

ها و  ها، سلولمولکول

  هاي سیستم ایمنی بافت

  دقیقه  120

  دو جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

 دانشجویان

شناسی  نی ایم

سلولی و  

ی  ولمولک

ابوالعباس:  

  4فصل 

از   تولید محتوي

با  تورپوینپا

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

 پایان ترم

تر کد

مفضل  

  جهرمی

  5کالس  

دانشکده 

 پزشکی

ها،  آشنایی با هاپتن

ها و  ژنها، آنتیمیتوژن

  ها ایمونوژن

  یقه دق 120

  یک جلسه 

 ئهاار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

 انشجویاند

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

سرولوژي  

  2فصل  :بالینی

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

 پایان ترم

دکتر  

ستوده 

  جهرمی

  5  کالس

انشکده د

 پزشکی

ها،  مولکولی با ایشنآ

کار  ها و سازوسلول

  ایمنی ذاتیسخ جاد پاای

  دقیقه  120

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

  و اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

منی شناسی  یا

سلولی و  

مولکولی  

:  ابوالعباس

  4 لفص

  

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  

  

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

  پایان ترم

دکتر 

 ستوده

  جهرمی

  5  سکال

دانشکده 

 پزشکی
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   نوید سامانه

  

 

و   هاباديآنتیآشنایی با 

ها و  هاي آنپذیرنده

  و  B  هايول سل  تکوین

  هاباديژنتیک آنتی

  

  یقه دق 120

  دو جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و  

مولکولی  

ابوالعباس:  

و    8، 5فصول 

13  

از   ولید محتويت

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

 نوید  سامانه

،  کالسی لیتفعا

میان   آزمون 

ون  آزمو  رمت

 پایان ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  5  سکال

دانشکده 

 پزشکی

سیستم  آشنایی با 

هاي  هو پذیرند  کمپلمان

 آن 

  دقیقه  120

  یک جلسه 

ئه اار

وي  محت

، ازيمج

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ناسی  ایمنی ش

ولی و  سل

مولکولی  

ابوالعباس:  

  13فصل 

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

 پایان ترم

دکتر 

  ستوده

  جهرمی

  5کالس  

انشکده د

 زشکیپ

  هايمولکول آشنایی با

نسجی و پلی   يسازگار

 مورفیسم 

  دقیقه  120

  جلسه  یک

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و  

  یلو لکمو

والعباس:  اب

  6فصل

از   تولید محتوي

با  رپوینتپاو

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

 نوید  سامانه

،  عالیت کالسیف

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

 پایان ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  5کالس  

دانشکده 

 پزشکی

- آشنایی با انواع سلول

و کشنده طبیعی و    Tهاي 

 ها آن هايیرندهپذ

  دقیقه  120

  سه یک جل

ئه ارا

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

ا  ب ثهاحمب

  دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و  

مولکولی  

ابوالعباس:  

،  9، ، 8فصول 

  11و  10

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

 نوید  سامانه

،  عالیت کالسیف

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

 پایان ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  5کالس  

شکده دان

 پزشکی

- آشنایی با تکوین سلول

 TCRو ژنتیک T ي ها

  دقیقه  120

  ه یک جلس

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ایمنی شناسی  

سلولی و  

مولکولی  

ابوالعباس:  

  8فصل 

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

 نوید سامانه

،  عالیت کالسیف

میان   ن وآزم

و آزمون   ترم

 پایان ترم

دکتر 

فضل  م

  رمیجه

  5کالس  

دانشکده 

 پزشکی

ها و  آشنایی با کموکاین

-ولکولم  ها،سایتوکاین

هاي چسبان و النه گزینی  

 ها سلول

  دقیقه  120

  دو جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ایمنی  -1

شناسی سلولی  

مولکولی   و

  ابوالعباس:

 3 فصل

2-Clinical 
Immunolog

y  

از   ولید محتويت

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

 نوید  سامانه

،  عالیت کالسیف

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

 پایان ترم

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

  5کالس  

دانشکده 

 پزشکی

  5کالس  دکتر ،  فعالیت کالسیاز   تولید محتويایمنی شناسی  ئه اار  دقیقه  120- آنتی عرضه آشنایی با



 ٥

یمنی  هاي اها به سلولژن

نی  هاي ایمکنتیک پاسخو 

  سلولی و همورال 

محتوي    دو جلسه 

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

سلولی و  

ولکولی  م

ابوالعباس:  

و   12، 9فصول 

13  

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

 پایان ترم

ستوده 

  جهرمی

ه دانشکد

 پزشکی

؛   بانک خون آشنایی با 

هاي  اهداء خون، گروه (

هاي  خونی و فرآورده

  ) خونی

  

  دقیقه  120

  سه جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

با   مباحثه

   دانشجویان

تولو ایمونوهما

تا   2فصول ژي 

8  

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 

  

،  فعالیت کالسی

میان   آزمون 

و آزمون   ترم

  پایان ترم

 

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

  5کالس  

شکده دان

  پزشکی

 

سرفصل مطالب  

  ی) (عمل

ساعت  

  ارائه 

روش  

  تدریس 
  منابع درسی 

انات مورد  امک 

  نیاز 

  روش ارزشیابی 

(تکوینی و  

  پایانی) 

استاد  

  مربوطه

زاري  محل برگ

  کالس

آشنایی با اساس  

- هاي ایمنیآزمایش

شناسی بالینی و  

  سرولوژي 

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، ازيمج

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

اصول و تفسیر  

هاي  شآزمای

سرولوژي  

  5فصل   :بالینی

از   يتولید محتو

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  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 یصهاي تشخکاربرد

  

 

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

سرولوژي  

 8فصل  بالینی: 

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

  ازم آزمایش و  لو

  فعالیت کالسی

زمون پایان  و آ

 ترم

دکتر 

ستوده 

  میجهر

  

آزمایشگاه  

  شناسی یمنیا

دانشکده 

  یپزشک

  آشنایی با آزمایش 

-RFئید (فاکتور روماتو

Latex تفسیر و ،(

 هاي تشخیصی آن کاربرد

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

سرولوژي  

 7ل  فصبالینی: 

از   تولید محتوي

 با پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  نهساما

 آزمایش و  لوازم  

  فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 زشکیپ

- آشنایی با آزمایش آنتی

بادي ضد استرپتولیزین  

O )ASO  تفسیر و ،(

  ن هاي تشخیصی آکاربرد

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

ي  محتو

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  اندانشجوی

فسیر  اصول و ت

هاي  آزمایش

سرولوژي  

فصل  بالینی: 

10 

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

  فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

 دکتر

ستوده 

  جهرمی

ایشگاه  آزم

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  یشکپز



 ٦

 و  لوازم آزمایش 

آشنایی با آزمایش  

ما  سریع پالس واکنش 

)RPR  تفسیر و ،(

 هاي تشخیصی آن کاربرد

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

سرولوژي  

فصل  بالینی: 

14 

  

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

ار افزنرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  وید ن  هسامان 

  و  لوازم آزمایش 

  

 

  فعالیت کالسی

آزمون پایان   و

 ترم

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

زمایشگاه  آ

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 پزشکی

زمایش  آشنایی با آ

- ویدال، تفسیر و کاربرد

  هاي تشخیصی آن 

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  یاندانشجو

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

ژي  سرولو

 6  فصلبالینی: 

  

از   تولید محتوي

با  رپوینتپاو

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 و  لوازم آزمایش 

  عالیت کالسیف

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

ستوده 

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

آشنایی با آزمایش رایت، 

 ME-2یت و کومبز را

-درایت، تفسیر و کاربر

  تشخیصی آن  هاي

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

توي  مح

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

اصول و تفسیر  

هاي  آزمایش

وژي  سرول

 6  فصلبالینی: 

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 و  لوازم آزمایش 

  سیفعالیت کال

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

وده ست

  رمیهج

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 زشکیپ

-βآشنایی با آزمایش 

HCGتفسیر و کاربرد ، -

 هاي تشخیصی آن 

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

فسیر  اصول و ت

هاي  زمایشآ

رولوژي  س

 9فصل  بالینی: 

ز  ا تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريراب

  نوید  سامانه

 مایش و  لوازم آز

  فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

آشنایی با اصول  

هاي پیشرفته و  آزمایش

 هاي تشخیصی آن کاربرد

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   دهایاسال

مباحثه با  

  دانشجویان

Manual of 
Clinical 

Laboratory 
Immunolog

y: Rose-
Sections A 

to H 

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 زمایش و  لوازم آ

  فعالیت کالسی

یان  و آزمون پا

 مرت

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 زشکیپ

آشنایی با انزایم 

، مانند:  EIAایمونواسی (

- االیزا)، تفسیر و کاربرد

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

Manual of 
Clinical 

Laboratory 
Manual of 
Clinical 

از   محتويتولید 

با  پاورپوینت

افزار نرم 

  فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 



 ٧

و   اسالیدها  هاي تشخیصی آن 

مباحثه با  

  دانشجویان

Laboratory 
Immunolog
y: Chapter 4  

  

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 و  لوازم آزمایش 

  پزشکی

ن  آشنایی با آزمایش تعیی

و  ABO هاي خونی گروه

و  تفسیرارهاش، 

  هاي تشخیصی آن کاربرد

  دقیقه 60

  لسه ج یک

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ایمونوهماتولو 

  3فصول    :ژي

 4و 

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 و  لوازم آزمایش 

  فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  هرمیج

زمایشگاه  آ

  شناسی ایمنی

دانشکده 

 پزشکی

هاي  آشنایی با آزمایش 

تفسیر و کومبز مستقیم، 

  هاي تشخیصی آن دکاربر

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ایمونوهماتولو 

  9فصل  : ژي

  

 

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

ر  د گذاريربا

و   نوید  نهاسام

 لوازم آزمایش 

  سیعالیت کالف

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی

ها  آزمایش  آشنایی با

 تقیم،کومبز غیر مس

  اسکرین سل و پانل سل،

هاي تفسیر و کاربرد

  ها تشخیصی آن

  

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ه ئاار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

ا  بحثه مبا

  دانشجویان

ایمونوهماتولو 

 10  فصل: ژي

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

و   نوید  سامانه

 لوازم آزمایش 

  عالیت کالسیف

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی یایمن

دانشکده 

 پزشکی

  ،مچآشنایی با کراس

هاي تفسیر و کاربرد

  آن تشخیصی

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، يمجاز

و   اسالیدها

مباحثه با  

  دانشجویان

ایمونوهماتولو 

 11:  فصل ژي

از   تولید محتوي

با  پاورپوینت

افزار نرم 

Snagit   و

در   گذاريربا

  نوید  سامانه

 و  لوازم آزمایش 

  فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

 ترم

دکتر 

مفضل  

  هرمیج

ایشگاه  آزم

  شناسی ایمنی

 دهنشکدا

  پزشکی

هاي  آزمونآشنایی با 

سازي، خنثی یپوست

و    توبرکولینی فوري و

هاي تشخیصی  کاربرد 

  ها آن

  دقیقه 60

  یک جلسه 

ئه اار

محتوي  

، مجازي

و   اسالیدها

مباحثه با  

   دانشجویان

تفسیر  اصول و 

  هاي آزمایش

  ي سرولوژ

:  فصل  بالینی

17  

از   تولید محتوي

با  ورپوینتپا

افزار نرم 

Snagit و  

در   ذاريگربا

  نوید  سامانه

  مایش وازم آزو  ل

  فعالیت کالسی

و آزمون پایان  

  ترم

دکتر 

مفضل  

  جهرمی

آزمایشگاه  

  شناسی ایمنی

دانشکده 

  پزشکی
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