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 (Course Plan)ایمنی شناسی   عملی طرح درس

 

 پزشکی 4:  دانشجویان ترم گروه فراگير                  Immunology)) )عملی(پزشکی ایمنی شناسی عنوان درس :        

 ساعت ( 2گروه و هر گروه  چهار) 16-12و  12-8 شنبهیک: سروز و ساعت کال                                       97-98 یليتحص سال ومدنيمسال :           

    جعفر حاجوی:  مدرسنام                                                       ساعت( 8)عملیواحد  0.2 تعداد واحد :            

                                                                                                  از:يش نيپ           

 

                         

 شرح درس:

هدف اصلی از یادگيری یک مطلب  روش های کنترل بيماری در انسان و راههای مختلف مقابله بدن با عامل عفونی را شرح  می دهد. این درس

 و عوامل شکل گرفته در مقابل عوامل عفونی است. تئوری استفاده از آن بطور عملی برای تشخيص  مسير

 

هــدف کلــی:

   آشنایی با مفاهيم پایه واکنشهای آنتی ژن و آنتی بادی و انجام تستهای سرولوژیکی به روش عملی

 

  :درس ویژهاهداف 

 

 آشنایی با واکنشهای آنتی ژن و آنتی بادی  - 

 واکنش های قابل رویت و غيرقابل رویت   -

 اصول الیزاو یش آزما  -

 آزمایش های هماگلوتیناسیون-

 پروتئينهای فاز حاد  -

 آزمایش آگلوتيناسيون ميکروبی  -

 واکنش های رسوب گذاری ایمنی را فرا بگيرد   -

 PCR زنجيره ایواکنش   -

 روش تدریس:

 کالس توجيهی قبل از انجام تست ها، انجام تست بطور عملی، مشاهده اسالید 
 

 يف دانشجو:وظایف و تکال


 از فراگيران انتظار ميرود:

 د قيقه از ورود به کالس اجتناب کرده و بد ین ترتيب  ر صورت تاخير بيش از درس بد ون تاخير حضور یابند و د در تمام جلسات کالس

در حفظ نظم کالس سهيم باشند.
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 ت ورزد.دانشجو باید در کالس با گوش دادن و انجام تست به طور عملی و مجزا مبادر -

 .در بحثهای کالس بطور فعال شرکت نمایند

  در صورتيکه غيبت بيش از حد مجاز باشد: ساعات کالس بيشتر باشد، / غيبت در کالس نباید از حد مجاز

 غيبتها موجه باشد ،آن واحد درسی حذ ف می شود. /چنانچه بيش از -الف  

 .)با نظر محترم آموزش دانشگاه(آن منظور خواهد شد چنانچه غيبتها غير موجه باشد ،نمره صفر برای-ب  

 


   روش ارزشيابی دانشجو:

 

 چهارجوابی، غلط و صحيح می باشد. ،تشریحی،ارزشيابی به صورت آزمون کتبی بر حسب نوع موضوع به صورت

  

 درصد                  حضور فعال درکالس     

 درصد -              آزمون پایان ترم            

 درصد       نوشتن به موقع گزارش کار     

 درصد -                کار عملی                      

                                                    درصد                                                                          کل جمع      

 مطالعه:اصلی برای منابع 
 

 اصول و تفسير آزمایشهای سرولوژی بالينی، دکتر پرویز پاکزاد  -1

 ، احمد خليلی و همکارانو سرولوژی استيتزنولوژی وایم -2

 ایمونوگوبولينها در سالمت و بيماری، دکتر پرویز پاکزاد-3

 

 منابع فرعی برای مطالعه:

 

 و همکارانروشهای عملی در ایمونولوژی، دکتر وارسته  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 وس بر اساس جلسات و اهداف مربوطه ب ارائه دريترت

 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 

 ولا

  های آنتی ژن و آنتی بادی واکنش-

 

 آشنایی با پروتئين های فاز حاد-

  CRPو انجام تست آگلوتيناسيون 

 RFانجام تست 

  

 آنتی بادی را شرح دهد.–اساس و پایه واکنش آنتی ژن   -

  آنتی بادی را توضيح دهد. -انواع واکنشهای آنتی ژن  -

 پاسخ فاز حاد چيست و چگونه ارزیابی ميشود؟ -

و ارزش آن در تشخيص و بررسی سير  CRPگيری   ازهبا روش اند  -

 درمان بيماریها آشنا شود

برای تشخيص بيماری آرتریت روماتوئيدرا به تنهایی انجام   RFانجام تست 

 بدهد

 واکنش های هماگلوتيناسيون گروه های خونی ومد

 و تفسير انها مچکراس 

 واکنش هماگلوتيناسيون را تعریف کند. -

 با گروه های خونی اشنا شود. -

 گروه خونی خودر ا تعيين کند. -

 های کراس مچ را انجام و با تفسير انها اشنا شودتست  -

 

 ومس

انواع روشهای تشخيص تب مالت، اصول 

آزمایش رایت، نحوه انجام تست و 

 کاربرد آن روش 

زمایش آزمایش ویدال، اصول آانجام 

 ویدال

                                                                            ح دهدروشهای تشخيص تب مالت و تست رایت را شر -

 وش های تشخيص حصبه و شبه حصبه را شرح دهدر -

  توانایی انجام ازمایش رایت و ویدال را کسب کند-

 موفق باشيد. امتحان پایان ترم) ارزشيابی تراکمی(  هارمچ

 


