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   علوم آزمايشگاهي :گروه آموزشي                                                                     پزشكي :هددانشك
 96-95نيمسال اول  :تحصيلي نيمسال تحصيلي و سال            كارشناسي علوم آزمايشگاهي :حصيليت يرشتهو مقطع 

عملي   :دنوع واح          واحد 1  :تعداد واحد                          2ايمونولوژي  :نام واحد درسي
 :يش نيازپ

 آزمايشگاه   و  كالس :مكان برگزاري 18-14:ساعت  شنبه  :روز: زمان برگزاري كالس
): به ترتيب حروف الفبا( اساتيددكتر سميه شاهرخي  :مسئول درس  :تعداد دانشجويان

 12-10شنبه چهار  :ساعات مشاوره با دانشجو
 )لطفا شرح دهيد( :شرح دوره

از . مبناي اصلي بسياري از واكنشهاي ايمونولوژيك تعامل بين مولكولهاي آنتي ژن و آنتي بادي مي باشد
بادي ها، توانايي توليد طبق سفارش، همين ويژگي آنتي.  مشخصات اثلي اين واكنشها اختصاصي بودن آن مي باشد

در ضمن اين كاربرد روز . بادي ها در علوم متعدد شده استي آنها باعث كاربرد وسيع آنتيپايداري و توانايي شناساي
. آشنايي دانشجويان علوم آزمايشگاهي با اين علم از اهميت زيادي برخوردار است.به روز در حال گسترش مي باشد

با اين رشته باشد، به  گونه كه متناسبشود كه اصول علم ايمونولوژي مدرن آنطي اين واحد درسي سعي مي
دانشجويان اين رشته آموزش داده شود 

 
 )لطفا شرح دهيد(: هدف كلي

آشنايي با تكنيك هاي معمول ايمونولوژي و موارد كاربرد و تفسير آنها 
 

) اهداف را با توجه به حيطه ها و سطوح مختلف بنويسيد(:بينابينياهداف 
و محورهاي اصلي برنامه را نشان مي است نسبت به اهداف كلي روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلي به اجزاي تخصصي شكستنمنظور(

) .اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ويژه تري به نام اهدافقابل تقسيم شدن به اجزاي اختصاصي اهداف بينابيني .دهد
دانشجو بايد 

 .اصول و انواع وكنشهاي ايمونوپرسيپيتاسيون را بداند )1
 .نشهاي راديو ايمونولوژيك را بدانداصول واك )2
 .اصول و كاربرد واكنسهاي كمي لومينسانس را بداند )3
 .اصول و كاربرد واكنشهاي فلوسايتومتري را بداند )4
 .و وسترن بالت را بداند SDS-PAGEاصول و كاربرد واكنشهاي الكتروفورز  )5
 .ندانواع روش هاي ايمونوآنزيماتيك، موارد كاربرد و تفسير آنها را بدا )6
 .را بداند DNAاصول تخليص  )7
 .، الكتروفورز و تصوير برداري را بداند PCRاصول  )8
 .به روش سرولوژيك را بداند HLAاصول جداسازي سلولي و تعيين  )9

 .اصول و انوع روشهاي ايمونوفلورسانس را بداند )10
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 .جداسازي سلولهاي تك هسته اي از خون محيطي را فرا گيرد )11
   .دتست فاگوسيتوز را بداناصول  )12

 
 

: هاي تدريسشيوه
 پرسش و پاسخ   �سخنراني برنامه ريزي شده   سخنراني

 �)TBL(يادگيري مبتني بر تيم  )PBL(يادگيري مبتني بر حل مسئله  �بحث گروهي
 تهيه گزارش كار توسط دانشجو كار عملي، :    )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 
 

) لطفا شرح دهيد( :وظايف و تكاليف دانشجو
دانشجو موظف است حداقل چند دقيقه قبل از شروع كالس در كالس حضور داشته باشد و نظم كالس را در طول 

از صحبت كردن،رفت و آمد غير ضروري اجتناب . موبايل دانشجو در كالس بايستي خاموش باشد  .كالس رعايت كند
. كند

 
:   وسايل كمك آموزشي

   پروژكتور اساليد  �خته و گچت  وايت برد
مواد و تجهيزات آزمايشگاه              )ببريد لطفاً نام(  ساير موارد

 
 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشيابي و 

نمره    درصد۶۰آزمون پايان ترم�نمره    درصد  -----آزمون ميان ترم�
نمره  درصد۱۵شركت فعال در كالس�    نمره درصد ۲۵انجام تكاليف�

) ---------- ببريد ناماً لطف(موارد ساير 
 

نوع آزمون 
  �غلط صحيح- �جور كردني         ايچندگزينه    پاسخ كوتاه     تشريحي

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد
  

: )لطفا نام ببريد(: منابع پيشنهادي براي مطالعه
: منابع انگليسي -

 چاپي                                        
 اينترنتي 

 
: منابع فارسي
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روش هاي عملي در ايمونولوژي، نوشته دكتر عبدالرضا وارسته و همكاران، انتشارات ترجمان خرد، : چاپي •
 .1387مشهد، 

 
 اينترنتي 

 
 
 

ي درسارائه كليات  جدول هفتگي  
استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ جلسه 

 خيدكتر سميه شاهرايمونوفلورسانس  27/6/95 1

 دكتر سميه شاهرخيفلوسيتومتري  3/7/95 2

3 10/7/95 RIA دكتر سميه شاهرخي 

4 17/7/95 ELISA-1  دكتر سميه شاهرخي 

5 24/7/95 ELISA-2 دكتر سميه شاهرخي 

 دكتر سميه شاهرخي  كمي لومينسانس 1/8/95 6

 دكتر سميه شاهرخيجداسازي سلولي  8/8/95 7

 دكتر سميه شاهرخي)  SRID ،DID(يون ايمونوپرسيپيتاس 15/8/95 8

 دكتر سميه شاهرخيبه روش سرولوژيك  HLAتعيين  22/8/95 9

 دكتر سميه شاهرخي DNA تخليص  29/8/95 10

11 6/9/95 PCR دكتر سميه شاهرخي 
 دكتر سميه شاهرخي الكتروفورز و تصويربرداري 13/9/95 12

13 20/9/95 SDS-PAGE دكتر سميه شاهرخي 
 دكتر سميه شاهرخيوسترن بالت  27/9/95 14

 دكتر سميه شاهرخي تست فاگوسيتوز 4/10/95 15

 


	اينترنتي
	اينترنتي

