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 (Lesson Plan) طرح درس
 

  :تاريخ ارائه درس :  سال تحصيلي

 محمدصادق رازقي: نام مدرس کارشناسي پيوسته/علوم آزمايشگاهي :رشتهمقطع/

 شناسيايمنيسرولوژی و  آزمايشگاه: )واحد( درسنام 
 واحد(2)

  :عداد دانشجوت

 جلسه17/ساعت 70:   تعداد جلسات/مدت کالس                                                                                         ششمپنجم و :  ترم

 

 آخرين ويرايش کتب؛ : ابع درسمن

 پاکزاد، سرولوژی دکتر، 2و  1جلد  وارستهايمونولوژی عملي دکتر ربابه رضايي، دکتر و سرولوژی عملي ايمونولوژی 
  2و 1جلد  نوييقلعهبهنام دکتر کاربردی ايمونولوژی  و سرولوژی

 وايت برد پروژکتور، ماژيکويدئو        : امکانات آموزشي

 : مطالب درسکلي رئوس 
ه خوني، تعيين گروآزمايش ، کلياتي در رابطه با رعايت موارد ايمني در آزمايشگاه گاهي،آزمايشطالحات ، اتعاريف

جداسازی ، SRID ،NBTو  DID، گراويندکس، RPRرايت، ويدال، ، RF، تست CRP تست کراس مچ،و کومبس 
، تری، ايمونوکروماتوگرافي، نفلومPPDتست مانتو يا ، فلوئورسانسوسلولهای تک هسته ای از خون محيطي، ايمون

 PCRتومتری، يفلوس
 

 : هدف کلي درس
 ،ونولوژیايم سرولوژی و آشنايي با آزمايشات مختلف، عملي ايمونولوژیسرولوژی و آشنايي با مفاهيم پايه و اساسي 

 نحوه صحيح و استاندارد انجام آزمايشات مربوطه

  مشارکت دانشجويان در بحث کالسي و حل مسئله سخنراني، کار عملي، :روش آموزش

 اجرای درس: شيوه

 مقدمه 

 درس  تئوری 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 انجام عملي آزمايش مربوطه 

 جمع بندی 

 دقيقه    10مدت زمان :    

 دقيقه  45مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان :    

 دقيقه  45مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان :    

 

 ی ارزشيابينحوه
 

 مرهن 8ميان ترم                                                                  و عملي آزمون کتبي 
 نمره 10پايان ترم                                                                 و عملي آزمون کتبي 

 نمره 2               های کالسي  بحث ها، تکاليف کالسي و مشارکت در ارائهفعاليت
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 فاهدا عنوان جلسه/رئوس مطالب جلسات

 شنايي با مفاهيم پايهآ ، مفاهيم و اصطالحات کليمقدمه جلسه اول

 Rhو  ABOتعيين گروه خوني    جلسه دوم

و  گروه خونيآشنايي با انواع 
، های گروه خونيژنآنتي

 و بافتي پراکندگي سلولي
های گروه خوني، نحوه نژآنتي

صحيح انجام آزمايش تعيين گروه 
 خوني

 س مچکومبس و کرا جلسه سوم
مفاهيم مربوط به با آشنايي 
نحوه صحيح و استاندار آزمايش، 

 و تفسير نتايج انجام آزمايش

 CRPتست  جلسه چهارم

مفاهيم مربوط به با آشنايي 
نحوه صحيح و استاندار آزمايش، 

 و تفسير نتايج انجام آزمايش

 RFتست  جلسه پنجم

مفاهيم مربوط به با آشنايي 
نحوه صحيح و استاندار آزمايش، 

 و تفسير نتايج انجام آزمايش

 RPRو  VDRL جلسه ششم

 مفاهيم مربوط بهبا آشنايي 
تست  بيماری سيفيليس و

نحوه صحيح و ، تشخيصي
و تفسير  استاندار انجام آزمايش

 نتايج

 گراويندگس ، HCG جلسه هفتم
مفاهيم مربوط به با آشنايي 
نحوه صحيح و استاندار آزمايش، 

 و تفسير نتايج انجام آزمايش

 ME-2 رايت و سکومب،رايتتست  جلسه هشتم

مفاهيم مربوط به با آشنايي 
تست بيماری تب مالت و 

نحوه صحيح و ، تشخيصي
و تفسير  استاندار انجام آزمايش

 نتايج

 تست ويدال جلسه نهم

به مفاهيم مربوط با آشنايي 
و حصبه )تيفوئيد( بيماری 

نحوه صحيح و ، تشخيصي آزمايش
و تفسير  استاندار انجام آزمايش

 نتايج
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 NBT همد جلسه
مفاهيم مربوط به با آشنايي 
نحوه صحيح و استاندار آزمايش، 

 و تفسير نتايج انجام آزمايش

 هميازد جلسه
ای از جداسازی سلولهای تک هسته

 PBMC خون محيطي

مفاهيم مربوط به با آشنايي 
نحوه کاربرد آن، اساس و آزمايش، 

  صحيح و استاندار انجام آزمايش

 ايمونوفلوئورسانس همدوازدجلسه 

مفاهيم مربوط به با آشنايي 
کاربرد اساس و انواع و آزمايش، 

نحوه صحيح و استاندار انجام آن، 
 آزمايش

 ايمونوکروماتوگرافي همسيزدجلسه 

مفاهيم مربوط به با آشنايي 
کاربرد اساس و انواع و آزمايش، 

نحوه صحيح و استاندار انجام آن، 
 آزمايش

 PPDتست مانتو يا  جلسه چهاردهم

مفاهيم مربوط به با آشنايي 
بيماری سل و مايکوباکتريوم 

و آزمايش توبرکلوزيس، اساس 
نحوه صحيح و کاربرد آن، 
  آزمايشتفسير  واستاندار انجام 

 نفلومتری نزدهمجلسه پا

مفاهيم مربوط به با آشنايي 
کاربرد اساس و انواع و آزمايش، 

نحوه صحيح و استاندار انجام آن، 
 آزمايش

 فلوسيتومتری شانزدهم جلسه

اين مفاهيم مربوط به با آشنايي 
در  کاربرد آناساس و ، تکنيک

نحوه صحيح ، تشخيص و پژوهش
 و استاندار انجام آزمايش

 PCR جلسه هفدهم

اين مفاهيم مربوط به با آشنايي 
در  کاربرد آناساس و ، تکنيک

نحوه صحيح ، تشخيص و پژوهش
 و استاندار انجام آزمايش

 


