
 

 

 دانشکده پزشکی

 گروه آموزشی : ایمونولوژی

 Course Planطرح درس دوره 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 داروسازیدانشکده / مرکز آموزشی درمانی:  عملی ایمونولوژیعنوان واحد درسی : 

 داروسازیرشته تحصیلی :  عملینوع واحد درسی: 

  دکتری حرفه ایمقطع تحصیلی :  1عملی :  -: نظری  تعداد واحد

 مشخصات مسئول درس

 پزشکی ایمونولوژی رشته تحصیلی : جعفری داود دکترو نام خانوادگی:  نام
 استادیار: علمی رتبه تخصصی دکتری: تحصیلی مقطع

 1011-1011 دوم: تحصیلی نیمسال حضوری: دوره برگزاری نحوه

 دکتر داود جعفری: (نمدرسامدرس ) نام و نام خانوادگی

 آموزشی اهداف
 ایمونولوژی هایش رو اربردک و ژن یآنت – بادی انتی های واکنش اصول با دانشجویان دوره این در: کلی هدف

 .نندک می رتفسی و انجام را ایمونواسی های واکنش بر مبتنی آزمایشات و شوند می آشنا ها بیماری تشخیص در

 :تدریس های روش

    نقش ایفای                   گروهی بحث                   پاسخ و پرسش                      سخنرانی



     Bedside teaching  شده سازی شبیه بیمار                 آموزشی کارگاه                عملی نمایش

 )عرصه/بالینی/آزمایشگاهی/عملی دروس( ایمنی های توصیه

 پاتولوژیک- بیولوژیک های آزمایشگاه در کار اصول و HSE گایدالین اساس بر

  :درسی منابع فهرست
1. Cellular and Molecular Immunology; By: A.K. Abbas, A.H. Lichtman and J. S. Pober, 2021, W.B. 

Saunders Company 

2. Immunology; By: I. Roitt, J. Brostoff and D.Male, 2016, Mosby publication 

 پاکزاد پرویز، بالینی سرولوژی آزمایشهای تفسیر و اصول . 3

 ارزیابی روش

 عملکرد مشاهده

 (لیست چک)

 مصاحبه

 (شفاهی)
 کتبی آزمون

 های فعالیت انجام

 ،آزمایشگاهی

 انپای امتحان، تکالیف درسی

 ترم

انجام، پاسخ و پرسش  

 آزمایشگاهی های فعالیت

 عینی تشریحی

 ای گزینه چند پاسخ کوتاه

 

 

 

 

 

 

 



 

 :برنامه ارائه زمانی جدول

ارائه تاریخ روز ردیف ارائه ساعت   مدرس جلسه عنوان 

 دکتر داود جعفری سرولوژیک های آزمون مقدمه 12-17 32/13/1011 شنبهدو 1

 12-17 11/11/1011 دوشنبه 3
 آزمایش در بادی آنتی و ژن آنتی های میانکنش

 سرولوژیک های
 دکتر داود جعفری

 دکتر داود جعفری Rh و ABO خونی های گروه تعیین 12-17 33/11/1011 دوشنبه 2

 دکتر داود جعفری CRP آزمایش سرولوژیک 12-17 32/11/1011 دوشنبه 0

 دکتر داود جعفری RF سرولوژیک تست 12-17 11/13/1011 دوشنبه 1

 دکتر داود جعفری  HCG  بارداری سرولوژیک تشخیصی تست 12-17 13/13/1011 دوشنبه 6

 12-17 12/13/1011 دوشنبه 7
بیماری  سرولوژیکهای تشخیصی تست 

 VDRL و  RPR سیفلیس
 دکتر داود جعفری

 دکتر داود جعفری بروسلوزیس تشخیصی های تست 12-17 36/13/1011 دوشنبه 8

 دکتر داود جعفری کومبس تست سرولوژیک 12-17 13/12/1011 دوشنبه 2

 تاریخ امتحان پایان ترم 11

 


