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 .....................پسضکی ......./ مرکسداوطکذٌ

 .........بیًتکىًلًشی ي.زیست فىايری پسضکی ...گريٌ آمًزضی:

  Course Plan ديرٌدرس طرح 

 هطخصبت فراگیراى هطخصبت درس

 پسضکی داوطکذٌ/ مرکس آمًزضی درماوی: ایوًََضیوی ػىًان ياحذ درسی:

 بیَتکٌَلَشی  ضتٍ تحصیلی:ر اجببری-اختصبصیوًع ياحذ درسی: 

 تؼذاد ياحذ
 وظری:

2 

 ػملی:

1 
 کبرضٌبسی ارضذ مطقغ تحصیلی: کاريرزی: کارآمًزی:

        تؼذاد ساػت
 وظری:

34 

 ػملی:

34  
 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی کاريرزی: کارآمًزی:

 ---  ---  ---  ايل ًذاردپیطىیاز:   کذ درس:

 - سایر: - سایر:

 هسؤل درسهطخصبت 

 بیَتکٌَلَشی پسضکی رضتٍ تحصیلی: دکتر سؼیذ کببلی وام ي وام خاوًادگی:

 استبدیبر رتبٍ ػلمی:  (PhD)دکتری  مقطغ تحصیلی:

 kaboli2017@ZUMS.ac.ir     پست الکتريویک: 09120556594 ضمارٌ تماس:

 داًطکذُ پسضکی، گرٍُ بیَتکٌَلَشی ٍ ًبًَتکٌَلَشی پسضکی   محل کار:

   دکتر جَّری، دکتر فتحی دکتر سؼیذ کببلی، وام ي وام خاوًادگی مذرس)مذرسان(:

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ: تاریخ تذيیه طرح درس: وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌ: تاریخ   ترکیبی مجازی حضًری
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   25/11/1318   

 اَذاف آمًزضی

  َذف کلی:

  هرتبظ بب بیَتکٌَلَشی  بِ رٍزتکٌیک ّبی  کبربرد ّبی آًْب ٍ سیستن ایوٌی، سبختوبى آًتی ببدیْب ٍآضٌبیی داًطجَ بب

 بِ هٌظَر تخلیص، تَلیذ ٍ ضٌبسبیی هَاد بیَلَشیکایوًََضیوی 

 :)در پبیبى برًبهِ آهَزضی، اًتظبر هی رٍد فراگیر)اى( قبدر ببضٌذ: اَذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطٍ ضىاختی 

 ًػولکرد ٍ اًَاع -طجَیبى بب آًتی شى ّب ٍ آًتی ببدی ّبآضٌبیی دا 

 آًتی ببدی-آًتی شى اًَاع ٍاکٌص ّبی آضٌبیی داًطجَیبى بب  

 پرٍتئیٌْب گیری اًذازُ ٍ خصَصیت تؼییي ضٌبسبیی، رٍضْبی بب داًطجَیبى آضٌبیی 

 دلیَری تَسظ آًْب ٍ رٍش تَلیذ آضٌبیی داًطجَیبى بب ٍکتَرّب ٍ 

  تؼییي غلظت پرٍتییي بالتیٌگ بب تکٌیک ّبی الیسا ٍ ٍسترىآضٌبیی داًطجَیبى ٍ 

  آضٌبیی داًطجَیبى بب آپتبهرّبی ًَکلئیک اسیذی ٍ رٍشSELEX کبربرد آپتبهرّب 

 هببحث آگلَتیٌبسیَى، پرسیپیتبسیَى . فیلتراسیَى آضٌبیی داًطجَیبى بب 

 هببحث کرٍهبتَگرافی آضٌبیی داًطجَیبى بب 

 :حیطٍ ػاطفی --- 

 اوی حرکتی:حیطٍ ري --- 

 ريش َای تذریس:

        ومایص ػمل                             ایفای وقص                  بحث گريَی                                                                                                                                                                       پرسص ي پاسخ      اوی          سخىر

                                  Bedside teaching                                                 ضبیٍ سازی ضذٌ  بیمار                        کارگاٌ آمًزضی 

                --- سایر) بىًیسیذ(:  
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 مًاد ي يسایل آمًزضی:

 ، کیت ّب، هَاد هَرد ًیبز تْیِ شل ٍ غیرُ اسالیذ، پبٍرپَیٌت، ٍایت بَرد

 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

 فْن اصَل کلی ٍ درک تئَری ٍ ػولی هَارد ػٌَاى تذریس ضذُ در جلسبت 

 تکالیف یادگیری) بؼذ تذریس(:

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

حضَر بِ هَقغ در کالس درس، ضرکت فؼبل ٍ پَیب در هببحث آهَزضی، عرح سَال ٍ ابْبهبت در رابغِ بب هَاد درسی،اًتقبد ٍ پیطٌْبد  اوتظارات:

 جْت ارتقبی کیفیت تذریس ٍ هطبرکت در اًجبم کبر ّبی ػولی.      

  ٍرٍد ٍ خرٍج از کالس )در صَرت ًیبز(  :مجازَا

 ردى ٍ آضبهیذى در کالس ٍ بْن زدى ًظن کالسرٍضي بَدى هَببیل، خَ محذيدیتُا:

 (:/بالیىی/ػرصٍَای ایمىی )دريس ػملی/آزمایطگاَیتًصیٍ

 احتیبط در حیي کبر بب پرٍشکتَرّبی آهَزضی ٍ ٍسبیل برقی

 ٍ سیستن ّبی آزهبیطگبّی هَاد آزهبیطگبّی احتیبط در حیي کبر بب

 فُرست مىابغ درسی:

 Immunology and serology in laboratory medicine, Mary Louise Turgeon, Fifth edition  

 Laboratory techniques in Biochemistry and Molecular biology, Series edited by Peter C.  

 Immunochemical methods in cell and Molecular  biology, R. J. Mayor, J. H. Walker 

 ريش ارزیابی:

 مطاَذٌ ػملکرد

 لیست( )چک 

 مصاحبٍ 

 ) ضفاَی(
   آزمًن کتبی

  

 ػیىی تطریحی

گستردٌ 

 پاسخ
 صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای کًتٍ پاسخ
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  ومرٌ(: 20بارم بىذی ومرٌ ) از 

 می باضذ(. 14، برابر 20) ومرٌ قبًلی از    

  - اوجام تکالیف ػملی ي پريشٌ: ًورُ 1 مطارکت کالسی: حضًر ي غیاب کالسی: 

 ًورُ 19 امتحان پایان ترم:  - امتحان میان ترم:  کًئیس:

 --- سایر مًارد:
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Time table of the course 

Session's 
No. 

Method Date Time  Place Session's title  Lecturers  

1 Present 27/11/1398 13-15 Bio Antigen-Antibody Properties Dr. Kaboli 

2 Present 4/12/1398 13-15 Bio Western Blatting (General) Dr. Kaboli 

3 Present 11/12/1398 13-15 Bio Western Blatting (Specialized) Dr. Kaboli 

4 Present 17/1/1399  13-15 Bio Measuring protein concentrations (1) Dr. Kaboli 

5 Present 24/1/1399 13-15 Bio Measuring protein concentrations (2) Dr. Kaboli 

6 Present 31/1/1399 13-15 Bio ELISA and its applications Dr. Kaboli 

7 Present 7/2/1399  13-15 Bio Agglutination tests Dr. Kaboli 

8 Present 14/2/1399 13-15 Bio Agglutination tests Dr. Kaboli 

9 Present 21/2/1399 13-15 Bio Precipitation test Dr. Johari 

10 Present 28/2/1399 13-15 Bio Aptamer and its applications Dr. Johari 

11 Present 11/3/1399  13-15 Bio Application of genome editing tools in 
immune-based diagnosis 

Dr. Kaboli 

12 Present 18/3/1399 13-15 Bio Filtration in fermentation process Dr. Kaboli 

13 Present 25/3/1399 13-15 Bio Ion exchange chromatography Dr. Fathi 

14 Present 1/4/1399 13-15 Bio Affinity chromatography Dr. Fathi 

15 Present 8/4/1399 6 hrs Bio   (Practical) Western blotting  Dr. Kaboli 

16 Present 9/4/1399 8 hrs Bio   (Practical) Western blotting Dr. Kaboli 

17 Present 10/4/1399 8 hrs Bio   (Practical) Western blotting Dr. Kaboli 

18 Present 11/4/1399 2 hrs Bio  (Practical) Hemagglutination assay Dr. Kaboli 

19 Present 12/4/1399 2 hrs Bio  (Practical )Bradford protein assay Dr. Kaboli 

20 Present 13/4/1399 2 hrs Bio (Practical) SRID Dr. Johari 

21 Present 14/4/1399 2 hrs Bio (Practical) Immunophenotyping  Dr. Johari 

22 Present 15/4/1399 2 hrs Bio  (Practical )Affinity chromatography Dr. Fathi 

23 Present 16/4/1399 2 hrs Bio Ion exchange chromatography 
(Practical) 

Dr. Fathi 

     Final exam   

 -  بب ّوبٌّگی      تاریخ امتحان پایان ترم:             -تاریخ امتحان میان ترم:  

 وام ي امضاء استاد مربًطٍ :

 

 

 

 

 تکمیلی داوطکذٌ:امضاء مؼاين تحصیالت  وام ي امضاء مذیرگريٌ:

 

  

 


