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حضور آنتی بادی علیه برخی بیماریهای سرولوژیکی و شناسایی وجود برخی بیماری ها بر اساس واکنش بین آنتی ژن و  آشنایی دانشجو با علل  هدف کلی:

 .آنتی بادی
 

 نوشته شود.   مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 شناختی حیطه 

 را فرا گیرد. آنتی ژنعملکرد سیستم ایمنی هومورال در مواجه با  -1

 را شرح دهد.برخی بیماری های مربوط به سیستم ایمنی  -2

 را فرا گیرد. برخی آزمایشات سرولوژی و تفسیر نتایج مربوط به آن -3

 

 حیطه نگرشی

 شرکت کند. در بحث های گروهی -1

 گزارش کار ارائه دهد. در مدت زمان تعیین شده -2

 را ارائه دهد. و آنهامطالعه کرده در مورد مسائل مطرح شده  -3
 

   حیطه مهارتی

 را انجام دهد. آزمایشات مطرح شده در آزمایشگاهبتواند  -1

 را تفسیر کند. نتایج آزمایشات بتواند-2

 را بتواند تشخیص دهد.  موارد مثبت و منفی کاذب برخی نتایج با توجه به فاکتورهای تشخیصی دیگر -3
 



هدایت دانشجو در انجام  -5طرح سؤاالت امتیازی  -4شرح روش انجام آزمایش  -3معرفی درس جدید   -2حضور و غیاب  -1 استاد: چگونگی فعالیت 

 ابهامات دانشجویانپرسش و پاسخ برای رفع  -6تست 

 پاسخ  و پرسش ،تشکیل گروه، سخنرانیشیوه تدریس: 

 پاورپوینت و فیلمهای کمک آموزشی  وسایل کمک آموزشی: 
 

  مطالب  از برداری یادداشت  -4 تست  انجام -3 قبل جلسه در شده طرح تحقیق ارائه-2  قبل جلسه کار گزارش  ارائه-1 دانشجو:و تکالیف چگونگی فعالیت 

 شده گفته

 کار هر گروه  شفاهی گزارش ارائه تکالیف دانشجو:

 نمره(  15آزمون کتبی پایان ترم ) -نمره( 5فعالیت کالسی )نمره تشویقی( و گزارش کار و کارهای گروهی ) نحوه ارزیابی دانشجو:

 

 )توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد(.  جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب  تاریخ ردیف

 SRID اساس تست  یبررسمقدمه بر آزمایشگاه سرولوژی و  1401/ 07/ 18 1

 SRID اساس تست  یبررسمقدمه بر آزمایشگاه سرولوژی و  1401/ 07/ 25 2

3 
02 /08 /1401 

( و رایت لوله ای و  تفسیر و شناسایی  تست رزبنگالانجام آزمایش رایت المی )- رایت و ویدال یاساس تستها یبررس

 موارد مثبت و منفی  

4 
09 /08 /1401 

( و رایت لوله ای و  تفسیر و شناسایی  تست رزبنگالانجام آزمایش رایت المی )- رایت و ویدال یاساس تستها یبررس

 موارد مثبت و منفی 

5 
16 /08 /1401 

 تست بارداری و آگاهی از موارد کاربرد و تفسیر آن و CRPانجام آزمایش 

 و آگاهی از موارد کاربرد و تفسیر آن  RFانجام آزمایش 

6 
23 /08 /1401 

 تست بارداری و آگاهی از موارد کاربرد و تفسیر آن و CRPانجام آزمایش 

 و آگاهی از موارد کاربرد و تفسیر آن  RFانجام آزمایش 

7 
30 /08 /1401 

( و  ABOانجام آزمایش تعیین گروه خونی )-مچ  کومبس و کراس یتست هااساس تستهای گروه خونی  یبررس

(RH) 

8 
07 /09 /1401 

( و  ABOانجام آزمایش تعیین گروه خونی )-مچ  کومبس و کراس یتست هااساس تستهای گروه خونی  یبررس

(RH) 

 RPRو VDRL و ASO تست  اساس بررسی 1401/ 09/ 14 9

 RPRو VDRL و ASO تست  اساس بررسی 1401/ 09/ 21 10

 ایمنوفلورسنت و فلوسایتومتری-االیزا 1401/ 09/ 28 11

 ایمنوفلورسنت و فلوسایتومتری -االیزا 1401/ 10/ 05 12



 ( 11امتحان پایان ترم )ساعت                 1401/ 10/ 19 13
 

 

 

 : منابع درسی

 نشر جامعه نگر. .یمنولوژیدر ا یشگاهیآزما یم. روش ها ییایض م، یخان یوارسته ع، گنجعل 2و 1جلد  یعمل  یمنولوژیا

 


