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 : پضضکیداًطکذُ

 ایوًََلَطیگشٍُ آهَصضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پضضکی/ هشکض آهَصضی دسهاًی:داًطکذُ (ػولی(2ایوٌی ضٌاسی ػٌَاى ٍاحذ دسسی:

 ػلَم آصهایطگاّیسضتِ تحصیلی:  ٍاحذ دسسی: ًَع

 کاسضٌاسیطقغ تحصیلی:ه کاسٍسصی: کاسآهَصی: 1 ػولی: ًظشی: تؼذاد ٍاحذ

 سایش کاسٍسص کاسآهَص تشم تحصیلی کاسٍسصی: کاسآهَصی: ػولی: 34ًظشی:        تؼذاد ساػت

     1ایوٌی ضٌاسی پضضکیپیطٌیاص:   کذ دسس:

 سایش: سایش:

 مشخصات مسؤل درس

 ایوًََلَطی سضتِ تحصیلی: اسواػیل صادُ  ػثذالشضا ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 استاد ستثِ ػلوی: دکتشی تخصصی  :هقطغ تحصیلی

 پست الکتشًٍیک: 33140233 تواس: ضواسُ

 داًطکذُ پضضکی   هحل کاس:

 دکتش ػثذالشضا اسواػیل صادُ   :(اى)هذسسًام ٍ ًام خاًَادگی هذسس

 تاصًگشی تش اساس ًیاص خاهؼِ: :تاسیخ تذٍیي طشح دسس ًحَُ تشگضاسی دٍسُ:

 واسُ خلسات تاصًگشی ضذُ:ض تاسیخ   تشکیثی هداصی حضَسی

*    1400  

 :کالس شروع
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 اهذاف آموزشی 

  ّذف کلی:

 و تشخیصدر حاضز حال در که، طبق طزح درس دوره مصوب با اصول و مبانی و تفسیز انواع اسمایشهای رایج و کاربزدی آشنایی              

 .شونذمی استفاده دربخش ایمونولوصی و سزولوصی مختلف بیماریهای درمان

 :)قادر باشنذ: (ان)، انتظار می رود فزاگیزبزنامه آموسشی در پایان اّذاف اختصاصی )سفتاسی 

 :حیطِ ضٌاختی  

 اًدام دّذٍ تذاًذ اصهایص ّا هٌذسج دسسشفصل سا  ٍ سٍش اًدام هثاًی. 

 تلذ تاضذسا  ساتذاًذ  ٍ ًحَُ سفغ اى  تشاتل ضَتیٌگ ّای اصهایص ّا هٌذسج دسسشفصل . 

 سا ًام تثشد. هٌذسج دس سشفصلتطخیص ٍ دسهاى تیواسیْای  دسارب تاثیش گزاس ًتایح هثثت ٍ هٌفی ک 

 تذاًذقثل اص گضاسش ًتایح تحث سا تستْای هَسد تفسیشػَاهل هَثش دس . 

  تذاًذسا  ٍکاسایی تکٌیک ّا، هضایا ٍ هؼایة ٍ ًحَُ کٌتشل کیفی تکٌیکْا ٍ  ًتایح اختصاصیت  ،حساسیت              . 

 .:حیطِ ػاطفی 

 .:حیطِ سٍاًی حشکتی 

 . 

 سٍش ّای تذسیس:

                                                                                                     ایفای ًقص                                                                                                                                  تحث گشٍّی                                                                                                                                                                        پشسص ٍ پاسخ                                                                                                                 سخٌشاًی
                                  Bedside teaching                                                                ضثیِ ساصی ضذُ             تیواس                                                                                                       کاسگاُ آهَصضی                                                                      ًوایص ػولی 

       ًوایص اًیویطي یا فیلنسایش) تٌَیسیذ(:             

 هَاد ٍ ٍسایل آهَصضی:

 اسالیذ و وسایل کمک اموزشی 

 پاورپوینت 

 تداسب یادگیشی )حیي تذسیس(:

 عملی شرکت در بحث های گروهی حین تذریس
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 تکالیف یادگیشی) تؼذ تذسیس(:

 در جلسات  مطالعه و امادگی موارد تذریس شذه

 ضَاتط آهَصضی ٍ سیاست ّای هذسس

 س درس، مطالعه و آمادگی موارد تذریس شذه در جلساتحضور به موقع و مطابق قوانین آموزشی در کالاًتظاسات: 

 انجام پزوصه های واگذار شذه: هداصّا

 عذم حضور به موقع در کالس ، تخلف از قوانین آموزشی هحذٍدیتْا:

 (:/تالیٌی/ػشصِ/آصهایطگاّیػولیّای ایوٌی )دسٍس تَصیِ

 GLP, SOPانجام و رعایت الشامات ایمنی 
 فْشست هٌاتغ دسسی:

 Clinical Immunology and Serology, Stevens,4
th

 edition 

 Rich clinical immunology 1,2 , last edition  

 مطالب درسی سالهای گذشته استاد 

 روش ارزیابی:

 هطاّذُ ػولکشد

 )چک لیست( 

 هصاحثِ 

 ) ضفاّی(
 آصهَى کتثی

  

 ػیٌی تطشیحی

گستشدُ 

  پاسخ

 

 کَتِ پاسخ

 

 چٌذ گضیٌِ ای

 
 صحیح / غلط کشدًیخَس

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

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

  ٍ پشٍطُ: ػولی اًدام تکالیف 2هطاسکت کالسی: 1حضَس ٍ غیاب کالسی: 

  اهتحاى پایاى تشم: اهتحاى هیاى تشم: کَئیض:
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 :خذٍل صهاًی اسائِ تشًاهِ

ضواسُ 

 خلسِ

سٍش 

 اسائِ
 سٍص

 اسیخت

 اسائِ 

ساػت 

 اسائِ 
  استاد ػٌَاى خلسِ 

 سخنزانی 1

PBL 

23/6/1441 چهارشنبه ( و نحوه EIA,RIA,FIA,ICMAاصول و هبانی انواع روشهای ایوونواسی) 13-11 

 (ELISAانجام ازهایش االیسا)

 

 دکتر اسواعیل زاده

 سخنرانی 2

PBL 

34/6/1441 چهارشنبه  15-13 کاربردهای آزهایشهای هبتنی بر ثبوت  اصول طراحی و تفسیر نتایج و 

 (CFTهکول)

 دکتر اسواعیل زاده

 سخنرانی 3

PBL 

24/7/1441 چهارشنبه  17-13 اساس و کاربردهای فلوسیتوهتری در تشخیص و پیگیری درهاى ، و  

 FACSکاربردهای سیستن 

 

 دکتر اسواعیل زاده

 سخنرانی 4

PBL 

27/7/1441 چهارشنبه  15-13  نفلوهتری و توربیذوهتری اساس و کاربردهای 

 

 دکتر جعفری

 سخنرانی 5

PBL 

4/1/1441 چهارشنبه  17-13  دکتر جعفری تست های هولکولی اساس و کاربردهای  

 سخنرانی 6

PBL 

11/1/1441 چهارشنبه  17-13  دکتر جعفری HLA Typing اساس و کاربردهای 

 سخنرانی 7

PBL 

11/1/1441 چهارشنبه  15-13  دکتر اطهاری NBTاساس و کاربردهای 

 سخنرانی 8

PBL 

25/1/1441 چهارشنبه  17-13  دکتر اطهاری IFA اساس و کاربردهای 

 سخنرانی 9

 

2/9/1441 چهارشنبه  17-13  دکتر اطهاری انواع تستهای پوستی ایوونولوشیک  اساس و کاربردهای 

 تاسیخ اهتحاى پایاى تشم:    خلسِ اهتحاى ًْایی  

 طِ :ًام ٍ اهضاء استاد هشتَ

 دکتش ػثذالشضا اسواػیل صادُ

 ًام ٍ اهضاء هذیشگشٍُ:

 دکتش ػثذالشضا اسواػیل صادُ

 داًطکذُ:آهَصضی اهضاء هؼاٍى 

 

 

 


