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 : پزشکیدانشکده

 ایمونولوژیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکیپیرا/ مرکز آموزشی درمانی:دانشکده ایمنی شناسی پزشکی عنوان واحد درسی:

 پزشکی رشته تحصیلی: عملی واحد درسی: نوع

 دکتری حرفه ای طقع تحصیلی:م کارورزی: کارآموزی: /.5 عملی: نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: 23 عملی: نظری:        تعداد ساعت

    4  نظری همزمان با ایمنی شناسی پزشکیپیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 یمنی شناسی پزشکیا رشته تحصیلی: اسماعیل زاده  عبدالرضا نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی: دکتری تخصصی  مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: تماس: شماره

    محل کار:

 دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

•    00/00/7231  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 لنفاوی،تنظیم ی ا،ارگانهامولکوله و سلولها  عملکرد ، ایمنی سیستم با پزشکی ی حرفه دکتری مقطع دانشجویان آشنایی :حیطه شناختی

  عملی و علمی مهارت و دانش ،بکارگیری بیماری و  سالمت حالت در آندوکرین و اعصاب سیستم با ایمنی سیستم ارتباط و ایمنی پاسخهای

 بیماریها درمان و پایش پیشگیری، ، تشخیص راستای در
ص ایمنی و سرولوژی و کاربرد آنها در تشخیص انواع بیماریها :آشنایی دانشجویان پزشکی با نحوه انجام روشهای تشخی حیطه مهارتی

اعم از تست های  سرولوژی و ایمنی آزمایشات از نظر مثبت و منفی بودن و انجام انواع ،چگونگی تجزیه و تحلیل آزمایشات ایمنی و سرولوزی 

 آگلوتیناسیون و پرسیپیتاسیون و همولیز و...

 :حیطه عاطفی 

 :حیطه روانی حرکتی. 

 روش های تدریس:

                                                                                                      ایفای نقش                                                                                                                                  بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                              سخنرانی
                                  Bedside teaching                                                                شبیه سازی شده             اربیم                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                      نمایش عملی

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 اسالید و وسایل کمک اموزشی

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 شرکت در بحث های گروهی حین تدریس

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 قبل، مهارت در انجام تست های ایمنی و سرولوژی در جلسات مطالعه و امادگی موارد تدریس شده

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

قبل ، کسب مهارت انجام  رد تدریس شده در جلسات، مطالعه و آمادگی مواآزمایشگاه حضور به موقع و مطابق قوانین آموزشی در انتظارات: 

 آزمایشات 
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 انجام پروژه های واگذار شده: مجازها

 ، عدم استفاده از یونیفرم آزمایشگاه عدم حضور به موقع در کالس ، تخلف از قوانین آموزشی محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 در آزمایشگاه ات ایمنی انجام و رعایت الزام

 فهرست منابع درسی:

 سرولوژی دکتر پاکزاد 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

• • 

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 کوته پاسخ

• 

 چند گزینه ای

• 
 صحیح / غلط جورکردنی

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02از  ) نمره قبولی   

 7مشارکت کالسی: 3حضور و غیاب کالسی:
 3 و پروژه: عملی انجام تکالیف

 نوشتن گزارش کار هرجلسه

 71 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: کوئیز:

 :موارد سایر
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

  ارائه
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

 سخنرانی 1

انجام 

عملی 

ازمایشها 

توسط 

 دانشجویان

  73-77  3/7/89 شنبه چهار

 مقدمه ای برروشهای سرولوژی و واکنشهای آنتی ژن آنتی بادی    

 کاربرد و اهمیت بالینی آزمایشها در تشخیص و درمان و پی گیری بیماریها

 دکتر اسماعیل زاده

2  

" 

بهچهارشن  تفسیر و کاربرد موارد از وآگاهیCRP(C-reative protein)آزمایش انجام 77-73 71/7/89 

 آن

 دکتر اسماعیل زاده

3  

" 

 از وآگاهیRA- latex (rheumatoid arthritis latex)آزمایش انجام 73-77 77/7/89 چهارشنبه

 کاذب ومنفی مثبت موارد و آن تفسیر و کاربرد موارد

 و اهمیت بالینی ان روماتوئید ارتریت ایبر Anti CCP  تست

 دکتر اسماعیل زاده

4  

" 

 بارداری تشخیص برای  HCG βآزمایش انجام 73-77 42/7/89 چهارشنبه

 مروری بر تستهای غربالگری سالمت جنین وتشخیص پیش از تولد

 دکتر اسماعیل زاده

5  

" 

 آشننایی و ABO سیستم مستقیم غیر و مستقیم بندی گروه آزمایش انجام 73-77 7/9/89 چهارشنبه

 خون انتقال در آن کاربرد با اشنایی وRh –du آزمایش انجام  آنها کاربرد با

 دکتر اسماعیل زاده

6  

" 

 کناربرد بنا کامل اشنایی  مستقیم غیر و مستقیم کومبس آزمایشات انجام  73-77 9/9/89 چهارشنبه

 آنها

و آشنایی با تفسیر و کاربرد  انجام آزمایش کراس مچ )سازگاری گروه خون(

 آن و همچنین رعایت فاکتورهایی که در انتقال خون الزم است

 دکتر اسماعیل زاده

7  
" 

 آن تفسنیر و منوارد از آگناهی و 4ME رایت کومبس ، رایت آزمایش انجام 73-77 44/9/89 چهارشنبه

  کاذب منفی و مثبت موارد با آشنایی همچنین

 دکتر اسماعیل زاده

8  

" 

 آن تفسنیر و منوارد از آگاهی و سفلیس تشخیص برای RPRآزمایش انجام 73-77 48/9/89 چهارشنبه

  کاذب منفی و مثبت موارد با آشنایی همچنین

 دکتر اسماعیل زاده

 


