
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 به روش مستقیم ABO تعیین گروه خونی با آشنایی 1

 Rh به روش غیرمستقیم و ABO تعیین گروه خونی با آشنایی 2

 تست کومبس مستقیم کاربرد آن با آشنایی 3

 تست کومبس غیر مستقیم و کاربرد آن با آشنایی 4

 آن تست سازگاری )کراس مچ( و کاربرد با آشنایی 5

 و کاربرد آن RF تست با آشنایی 6

 و کاربرد آن CRP تست  با آشنایی 7

 و کاربرد آن β- HCG تست با آشنایی 8

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 شناسی پزشکیایمنیآزمایشگاه  عنوان درس:

 اتاق عمل  رشته تحصیلی:

 ناپیوسته یکارشناس مقطع تحصیلی: 

 واحد 5.0 تعداد واحد:

 همزمان با فیزیولوژی پیشنیاز:

 شناسیشناسی و ایمنیمیکروب گروه آموزشی:

 سیدبابک عقیلی مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

 ساختار و عملکرد سیستم ایمنی بدن انسانآشنایی دانشجویان با 

 روش تدریس:

 سخنرانی

 های آموزشی استفاده از پاورپوینت

 آموزش عملی نحوه انجام آزمایشات

 

 :این درس روش ارزشیابی

 در کالس و آزمایشگاه حضور فعال

 گزارش کار

 پایان ترمامتحان 

 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 و آزمایشگاه فعال در کالس حضور به موقع و

 هیه گزارش کار در هر جلسه ت

 مثبت و منفی تست ها و تفسیر آزمایشات تشخیص و افتراق نتایج

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

ایمنی بر علیهه عوامهل   با مکانیسم های دخیل در شکل گیری پاسخ در این درس 

د و ضمن این آشنایی به ارزش کنترل دقیق ایهن سیسهتم و   نبیماریزا آشنا می شو

درک بهتههر از الههول و نحههوه تفسههیر آزمایشههات ایمونولههوکی و سههرولوکی   

  آزمایشگاهی دست خواهند یافت.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 آزمایشگاهیاستفاده نادرست از تجهیزات 

 و در نتیجه تفسیر آزمایشات تست هاعدم تشخیص و افتراق نتایج مثبت و منفی 

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 خالله نویسی 

 مطالعه هر جلسه پس از تدریس

 حضور فعال در کالس درس

 تهیه گزارش کار

 منابع اصلی درس:

 آخرین ویرایش -ر پرویز پاکزاددکت بالینیتفسیر آزمایش های سرولوکی الول و 

آرزو  -های عملی در آزمایشگاه تشهخیص ببهی  ایمونولوکی و سرولوکی، روش 

 آخرین ویرایش -منفردی

 جزوه مکتوب 


