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 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

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

 الیف دکتر پاکزاد، آخرین چاپاصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی، ت -2

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



 

 

 جلسه اول*

 دکتر قادری، خانم جمالی نام مدرس:

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

 

 اهداف:

 د.دانشجو روش جداسازی سلول را ببین -1

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

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

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی  

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

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

  

 دوم*جلسه 

 دکتر قادری، خانم پردلنام مدرس: 

 فلوسایتومتریعنوان مبحث: 

 

 اهداف:
 را بداند. یاساس کار دستگاه فلوسایتومتر -1

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

  .از نزدیك با دستگاه فلوسایتومتر و اجزای مختلف آن آشنا شود -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

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

 با روش فلوسایتومتری Tو  B، یررسی سلول های وپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمك آموزشی:

 

 جلسه سوم*

 دکتر قادری، خانم جمالی نام مدرس:

 RNA & DNA Extractionعنوان مبحث: 
 

 اهداف:

 را بداند RNAانشجو روش استخراج د -1

 را بداندDNAشجو روش استخراج  اند -2

 در تست های مختلف را بداند. DNA و  RNAکاربرد استخراج     -3



 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی  

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

 RNA & DNA Extraction، انجام آزمایش ژکتور و لپ تاپوپریوید وسیله کمك آموزشی:

 

 

 جلسه چهارم*

 نام مدرس: دکتر قادری، خانم پردل

 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

 را با سایر روش های ایمونولوژیك را بداند.PCR مقایسه حساسیت تست  -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

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

 PCR یش، انجام آزماوپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمك آموزشی:

. 

 جلسه پنجم*

 نام مدرس: دکتر قادری، خانم جمالی

 Real time- PCRعنوان مبحث: 

 

 اهداف:
 را بداند RT-PCRاساس تست  -1

 را بشناسد.RT-PCRهای مختلف انجام  روش -2

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

 را با سایر روش های ایمونولوژیك را بداند.RT-PCR مقایسه حساسیت تست  -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

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

 Real time- PCR ، انجام آزمایشوپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمك آموزشی:

 

 



 ششم*جلسه 

 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

 روش های ایمونولوژیك را بداند.را با سایر  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 کمك آموزشی:

 

 جلسه هفتم

 قادری، خانم پردل نام مدرس: دکتر

 SDS-PAGE. Blotting عنوان مبحث:

 اهداف:
 را بداند SDS-PAGE. Blottingاساس تست  -1

 را بشناسد. SDS-PAGE. Blotting های مختلف انجام روش -2

 انجام میشود را به اختصار بداند. SDS-PAGE. Blottingآزمایش های متعددی که بر اساس تست  -3

 را با سایر روش های ایمونولوژیك را بداند. SDS-PAGE. Blotting مقایسه حساسیت تست -4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

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

 SDS-PAGE. Blotting ، انجام آزمایشوپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمك آموزشی:

 

 

 

 جلسه هشتم

 نام مدرس: دکتر قادری، خانم جمالی

 Cell culture :عنوان مبحث

 اهداف:
 را بداند انجام کشت سلولی  اساس -1

 محیط های کشت مختلف مورد نیاز کشت سلولی را بداند.  -2



 صار بداند.انجام میشود را به اخت  Cell culture آزمایش های متعددی که بر اساس تست -3

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

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

 ، انجام آزمایشوپرژکتور و لپ تاپیوید وسیله کمك آموزشی:


