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 درس:  شرحی از 

دانشجویان بعنوان  پرداخته می شود که در آیندهیمنی سیستم اآزمایش های بررسی عملکرد  انجامدر این درس به 

   نیازمند آن خواهند بود. کارشناس آزمایشگاه

 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

 ایمونولوژی و سرولوژی بالینی و آزمایشگاهی. تالیف دکتر گرانسر، آخرین چاپ -1

 اد، آخرین چاپاصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی، تالیف دکتر پاکز -2

 نولوژی. تالیف دکترعبدالرضا وارسته و همکارانوروش های عملی در ایم -3



 

 

 جلسه اول*

 دکتر قادری، خانم جمالینام مدرس: 

 کلیات آزمایشگاه -خون گیری و تهیه سرم  عنوان مبحث:

 اهداف:

 اند.دانشجو کلیاتی راجع به ارزش تشخیصی و کاربرد بالینی آزمایشات سرولوژی بد -1

 ) حساسیت و اختصاصیت ( در تست های سرولوژی را بداند. Specificityو  Sensitivityمفهوم دو واژه  -2

 با وسایل و تجهیزات آزمایشگاه ایمونولوژی به صورت مقدماتی آشنا شود. -3

 روش خونگیری را به صورت آکادمیک آموزش ببیند و به صورت عملی انجام دهد. -4

 رم را آموزش ببیند و عمال انجام دهد.روش جداسازی س -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □شناختی    حیطه :

 سخنرانی و پرسش و پاسخ  روش آموزشی:

  ل نمونه گیری، دستگاه سانتریفیوژ، وسایوپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 

 جلسه دوم*

 ر قادری، خانم جمالیدکتنام مدرس: 

 (RF، Anti-CCPو  CRPتست های اگلوتیناسیون پاسیو )عنوان مبحث: 

 اهداف:

 , ارزش تشخیصی و کاربرد بالینی آن را بداند. CRPدانشجو تعریف  -1 

 , ارزش تشخیصی و کاربرد بالینی آن را بداند. RFدانشجو تعریف  -2

 بداند. را CRPو   RFاساس ایمونولوژیک آزمایش های  -3

 را  به روش اسالید و لوله انجام دهد. CRPو   RFتست های  -4

 و همچنین منابع خطا در این تست ها را مختصرا بداند. CRPو   RFتفسیر آزمایش  -5

 مقایسه کند. CRPو   RFها را با تست های  تحقیق کند و ارزش تشخیصی آن Anti-CCPو   ESRدرباره تست های  -6

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □ حیطه :   شناختی

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 RFو   CRP، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 



 

 *جلسه سوم

 

 دکتر قادری، خانم جمالینام مدرس: 

 و تست کومبس رایت { ME-2 وتست رایت ) لوله و اسالید ( }اگلوتیناسیون فعال تست های عنوان مبحث: 

 

 اهداف:
 را بداند. Wright ارزش تشخیصی و کاربرد بالینی تستدانشجو  -1

 را به دو روش لوله و اسالید انجام بدهد. Wrightتست  -2

 ش تشخیصی دارد.بداند چه تیتری از سرم ارز Wrightدر روش لوله ای برای تست های   -3

 همچنین منابع خطا در این تست ها را بداند. وWrightتفسیر آزمایش های  -4

 از آزمایشگاه و اهمیت بالینی آن را بداند. ME-2. موارد درخواست تست -5

 موارد کاربرد تست کومبس رایت و اهمیت بالینی آن را بداند.  -6

 و تیتراسیون آن ر انجام دهد. ME-2تست  -7

 و تیتراسیون آن را انجام دهد. Coombs-Wrightست ت -8

 و تیتراسیون آن را انجام دهد. Coombs-Wrightتست  -9

 و کاربرد بالینی آنها را بداند. ME-2و  Coombs-Wrightتفسیر آزمایش های  -10

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  موزشی:روش آ

 Wrightو   2ME، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 

 *جلسه چهارم

 دکتر قادری، خانم جمالی نام مدرس:

 تست ویدالتست های اگلوتیناسیون فعال عنوان مبحث: 

 

 اهداف:
 را بداند.widal  ارزش تشخیصی و کاربرد بالینی تستدانشجو  -1

 را به دو روش لوله و اسالید انجام بدهد. widalتست  -2

 بداند چه تیتری از سرم ارزش تشخیصی دارد.  widal در روش لوله ای برای تست های  -3

 همچنین منابع خطا در این تست ها را بداند. و widalی  تفسیر آزمایش ها -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □شناختی   حیطه : 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 Widal، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:



 

 *جلسه پنجم

 دکتر قادری، خانم جمالی نام مدرس:

 O (ASO)نتی استرپتولیزینآتست عنوان مبحث: 

 

 اهداف:
 را بداند.ASO ت ارزش تشخیصی و کاربرد بالینی تسدانشجو  -1

 را به دو روش لوله و اسالید انجام بدهد.ASO تست  -2

 بداند چه تیتری از سرم ارزش تشخیصی دارد.  ASO در روش لوله ای برای تست های  -3

 در این تست ها را بداند. همچنین منابع خطا وASOهای تفسیر آزمایش  -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 ASO، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 

 *جلسه ششم

 خانم جمالی دکتر قادری،نام مدرس: 

 ( SRID ایمونودیفیوژن )عنوان مبحث: 

 

 اهداف:

 اساس روش های ایمودیفیوژن را بداند. -1

 انواع روش های ایمونودیفیوژن و کاربرد تشخیصی آنها را بداند. -2

 .کمپلمان را انجام دهد 4Cو  3Cتست ایمونودیفیوژن برای بررسی سطح اجزای  -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 SRID، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 

 

 جلسه هفتم*

 دکتر قادری، خانم پردلنام مدرس: 

 (VDRL, PRPفلوکوالسیون )تست های عنوان مبحث: 

 اهداف:

 را بداند. PRPو  VDRLاساس ایمونولوژیک آزمایش های  -1

 را  به روش اسالید و لوله انجام دهد. PRPو  VDRLتست های  -2



 و همچنین منابع خطا در این تست ها را مختصرا بداند. PRPو  VDRLتفسیر آزمایش  -3

 را بداند. PRPو  VDRLکاربرد بالینی تست های  -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □ختی حیطه :   شنا

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 PRPو VDRL، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 

 

 هشتم*جلسه 

 دکتر قادری، خانم پردلنام مدرس: 

 فلورسنت ) تشخیص توکسوپالسما(ایمونو عنوان مبحث:

 

 اهداف:

 دانشجو مختصری راجع به بیماری توکسوپالسموز و اهمیت تشخیص بیماری بداند. -1

 روش های تشخیص توکسوپالسموز را بشناسد. -2

 روش تشخیص توکسوپالسموز از طریق ایمونوفلورسنت را انجام دهد. -3

 مونودیفیوژن را بیان کند.سیله ایتفسیر تست تشخیص توکسوپالسموز به و -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 ایمونوفلورسنت تشخیص توکسوپالسما، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 

 

 لسه نهم*ج

 دکتر قادری، خانم پردل نام مدرس:

 (Cell Separation)تست جداسازی سلول های سیستم ایمنی با فایکول عنوان مبحث: 

 

 اهداف:

 دانشجو روش جداسازی سلول را ببیند. -1

 دانشجو به اهمیت جداسازی سلول های سیستم ایمنی آگاه شود. -2

 خون آگاه شود. (WBC)ن به مفهوم گلبول های سفید با دیدن رینگ سلولی و سلول های سفید خو -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی  

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 PBMCجداسازی ، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

  



 دهم*جلسه 

 دکتر قادری، خانم پردلنام مدرس: 

 فلوسایتومتریعنوان مبحث: 

 

 اهداف:
 را بداند. یاساس کار دستگاه فلوسایتومتر -1

 موارد کاربرد متعدد فلوسایتومتری را در پروژه های تحقیقاتی و همچنین کاربرد تشخیصی آن را در بیماری های مختلف بداند. -2

  .فلوسایتومتر و اجزای مختلف آن آشنا شوداز نزدیک با دستگاه  -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 سخنرانی و پرسش و پاسخ با استفاده از وایت برد،  روش آموزشی:

 تومتریبا روش فلوسای Tو  B، یررسی سلول های وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 

 

 *جلسه یازدهم

 دکتر قادری، خانم پردلنام مدرس: 

 ( ELISAالیزا )عنوان مبحث: 

 

 اهداف:
 را بداند ELISAاساس تست  -1

 را بشناسد. ELISAهای مختلف انجام  روش -2

 انجام میشود را به اختصار بداند. ELISAآزمایش های متعددی که بر اساس تست  -3

 را با سایر روش های ایمونولوژیک را بداند. ELISAمقایسه حساسیت تست  -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 و پاسخ با استفاده از وایت برد، سخنرانی و پرسش  روش آموزشی:

 ELISA، انجام آزمایش وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 دهم*جلسه دواز

 دکتر قادری، خانم پردلنام مدرس: 

 PCRعنوان مبحث: 

 

 اهداف:
 را بداند PCRاساس تست  -1



 را بشناسد.PCRهای مختلف انجام  روش -2

 انجام میشود را به اختصار بداند.PCR آزمایش های متعددی که بر اساس تست  -3

 ند.را با سایر روش های ایمونولوژیک را بداPCR مقایسه حساسیت تست  -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 و پاسخ با استفاده از وایت برد، سخنرانی و پرسش  روش آموزشی:

 PCR ، انجام آزمایشوپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمک آموزشی:


