باسمه تعالی
دانشگبه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مبمبیی

ًبم درض :ایوٌی ؼٌبظی

تؼذاد ٍاحذ 2:واحد( 1/5واحد تئوری و  0/5واحد عملی)
کذ درض01355135 :

هقغغ :كبرشنبسی
پيػ ًيبز یب ّوسهبى :بیوشیمی
هذرض :آقبی اظذی

هدف کلی:
آؼٌبیی بب اجساء ٍ ػٌبصر تؽکيل دٌّذُ ظيعتن ایوٌی ٍ ػول آًْبٍ ،اکٌؽْبی ایوٌی در هقببل ػَاهل ػفًَی ٍ ّوچٌيي چگًَگی
کبربرد ایوًََلَشی در تؽخيص ّبی پسؼکی
اهداف اختصبصی:
داًؽجَ ببیذ بتَاًذ در پبیبى ایي درض:
 -3هختصری از تبریخچِ ایوٌی ؼٌبظی بذاًذ.
 -3تؼریف جبهؼی ازایوٌی ٍ ظيعتن ایوٌی داؼتِ ببؼذ.
ٍ -1یصگيْبی ایوٌی راتی را ًبم ببرد.
ٍ -4یصگيْبی ایوٌی اختصبصی را ًبم ببرد.
 -0ظلَل ّبی تؽکيل دٌّذُ ظيعتن ایوٌی را بؽٌبظذ ٍ ػول آًْب را تَضيح دّذ.
 -6اًذام ّبی درگير در ظيعتن ایوٌی را بؽٌبظذ ٍ ػول آًْب را تَضيح دّذ.
 -7آًتی شى را تؼریف ،خصَصيبت آى را بذاًذ ٍ اًَاع آى را ًبم ببرد.
 -8ظبختوبى آًتی ببدی را بؽٌبظذ ،اًَاع اى را ًبم ببرد ٍ هکبًيعن ػول آى ّب را بذاًذ.
 - 9ظيعتن کوپلوبى را بؽٌبظذ ٍ ًحَُ فؼبليت آى را بذاًذ.
 - 35پبظخ ّبی ظيعتن ایوٌی َّهَرال ٍ ظلَلی را بؽٌبظذ ٍ تَضيح دّذ.
 - 33هفَْم تَلراًط ٍ خَدایوٌی را بذاًذ ٍ تَضيح دّذ.
 - 33ایوًََّوبتَلَشی ٍ ًبظبزگبری ّبی ًبؼی از گرٍُ ّبی خًَی را بؽٌبظذ ٍ تَضيح دّذ.
- 31رابغِ ایوًََلَشیک هبدر ٍ ًَزاد را بذاًذ ٍ در رابغِ ظقظ ّبی ایوًََلَشیک ٍ خَد بِ خَدی تَضيح دّذ.
- 34کليبتی از هببحث ایوًََلَشی پيًَذ را فرا گيرد ٍ هختصری تَضيح دّذ.
 - 30هکبًيعن ّبی درگير در بيوبری ّبی ًبؼی از ًقص ایوٌی را بذاًذ ٍ تؼذای از ایي بيوبری ّب را ًبم ببرد.
 - 36بب پبظخ ّبی ایوٌی در برابر تَهَرّب آؼٌب ؼَد.
 - 37آلرشی ّب ٍ اًَاع پبظخ ّبی آلرشیک را بؽٌبظذ ٍ هختصری تَضيح دّذ.

در بخػ ػولی:
 -3اظبض ٍاکٌػ ّبی ظرٍلَشی را بذاًذ.
 -3ػَاهل هَثر در ٍاکٌػ ّبی ظرٍلَشی را بذاًذ.
 -1بب آزهبیؽبت اثببت حبهلگی در خَى ٍ ادرار آؼٌب ؼَد ٍ اًجبم آزهبیػ بتب  HCGرا فرا گيرد.
 -4بب آزهبیؽبت هربَط بِ گرٍُ ّبی خًَی آؼٌب ؼَد ٍ بتَاًذ گرٍُ ّبی خًَی هختلف را تؼييي کٌذ.
 -0بب تعت  RFبِ هٌظَر تؽخيص بيوبری آرتریت رٍهبتَئيذ بِ رٍغ ظرٍلَشیک أؼٌب ٍ بتَاًذ ػولی آى ّب را اًجبم دّذ.
 -6تعت کَهبط هعتقين ٍ غير هعتقين را بؽٌبظذ ٍ ٍ بتَاًذ ػولی آى ّب را اًجبم دّذ.
 -7تعت  VDRLبرای تؽخيص بيوبری ظيفيليط را بؽٌبظذ ٍ بتَاًذ ػولی آى را اًجبم دّذ.
 -8تعت ّبی هربَط بِ کوپلوبى ،اّويت ٍ کبربرد آى ّب در تؽخيص بيوبری ّب را بؽٌبظذ ٍ بتَاًذ تعت  CRPرا اًجبم دّذ.
تکبلیف و وظبیف دانشجویبن:
حضَر بِ هَقغ ٍ فؼبل در کالض ،هؽبرکت در پرظػ ٍ پبظخ ّب ٍ کٌفراًط ّبی داًؽجَیی ،پبظخگَیی بِ ظَاالت قبل ٍ بؼذ
درض ،ارائِ تحقيق در هَارد رکر ؼذُ ،پبظخ کتبی بِ ظَاالت کَیس ،حضَر در اهتحبى هيبى ترم ٍ پبیبى ترم
روش تدریس:
ظخٌراًی ،پرظػ ٍ پبظخ ،کٌفراًط داًؽجَیی ،حل هعئلِ ،توریي ٍ هثبل
وسبیل آموزشی:
ٍایت برد ٍ هبشیک ،اظالیذ ٍ پبٍرپَیٌت  ،دیتب پرٍشکتَر ،برگِ ّبی چبپی ،هقبالتً ،ؽریبت ٍ کتبة ّب
نحوه ارزشیببی:
ظَاالت قبل ٍ بؼذ تذریط ،پرظؽْبی تصبدفی ،ارزؼيببی ؼخصيتی ،تؽخيصی ٍ تکَیٌی ،تحقيق ّب ٍ تکليف ّبی هحَلِ ،اهتحبى
هيبى ترم ٍ پبیبى ترم
منببع تدریس:
 - 1ابَالؼببض ک .ایوٌَلَشی ظلَلی ٍ هَلکَلی .ترجوِ دکترهبّرٍ هيراحوذیبى یب رضب فریذ حعيٌی
 - 3پبکساد پ .اصَل ٍ تفعير آزهبیؽبت ظرٍلَشی ببليٌی .چبپ آخر .اًتؽبرات ًَر داًػ.
 - 1هٌفردی آ .ایوًََلَشیَظرٍلَشی،رٍؼْبی ػولی درآزهبیؽگبُ تؽخيص عبی.اًتؽبرات خعرٍی.3191 .

باسمه تعالی
داًؽگبُ آزاد اظالهی ٍاحذ ؼْرکرد – داًؽکذُ پرظتبری ٍ هبهبیی
تقَین عرح درض –گرٍُ هبهبیی
نبم درس :ایوٌی ؼٌبظی

جلسه
1
2

مدرس :هجيذ اظذی ظبهبًی

تعداد واحد3:

موضوع تدریس واحد تئوری

موضوع تدریس واحد عملی

تعریف ٍ تبریخچِ ٍ کبربردّبی ایوٌی شٌبسی،

اسبس ٍاکٌش ّبی سرٍلَشی ٍ عَاهل هَثر در

هشخصبت کلی پبسخ ّبی ایوٌی – اًَاع ایوٌی

ٍاکٌش ّبی سرٍلَشی

سلَلْبی سیستن ایوٌی ٍ عولکرد آى ّب

اًَاع ٍاکٌش ّبی سرٍلَشی

فعبلیتهب
بررسی پیشینه ،تدریس
تدریس ،پرسش و پبسخ

هعرفی ببفت ّبیذخیل در سیستن ایوٌی
3

(هغساستخَاى ،تیوَس ،سیستن ٍ غذد لٌفبٍی،

هببحث تئَری آزهبیشبت حبهلگی

تدریس ،پرسش و پبسخ

عحبل ،سیستن لٌفبٍی هخبعی)
4
5

پبسخ ّبی ایوٌی راتی ٍ اختصبصی ٍ هکبًیسن
ّبی دخیل در پبسخ ّب
آًتی شى ،ایوًََشى ،آًتی ببدی ٍ عولکردآًتی
ببدی ّب ٍکبربردّبی آى ّب در کلیٌیک
سیستن کوپلوبى ٍ عولکرد آى در پبسخ ّبی

6

دفبعی ،کوپلکس اصلی سبزگبری ببفتی )(MHC
ٍ ًقش آى

هببحث تئَری تعییي گرٍُ ّبی خًَی

تدریس ،پرسش و پبسخ

هببحث تئَری تست سفلیس ٍ تب هبلت

تدریس ،پرسش و پبسخ

هببحث تئَری تست آرتریت رٍهبتَئیذ ٍ تست ّبی
سیستن کوپلوبى

تدریس ،پرسش و پبسخ

7

ایوًََّوبتَلَشی ٍ ًبسبزگبریْبی خًَی

اًجبم عولی تست بتب HCG

تدریس ،پرسش و پبسخ

8

ایوي سبزی ٍ ًقش شیر هبدر در ًَزاد

اًجبم عولی تست گرٍُ ّبی خًَی

تدریس ،پرسش و پبسخ

ایوَ ًَلَشی پیًَذ اعضبء ٍ دارٍّبی سرکَبگر

اًجبم عولی تست ّبی کوبس هستقین ٍ غیر

ایوٌی

هستقین

11

ازدیبد حسبسیت ّب (بیوبری ّبی آلرشیک)

اًجبم عولی تست VDRL

تدریس ،پرسش و پبسخ

11

تحول ٍ بیوبری ّبی خَد ایوٌی

اًجبم عولی تست RF

تدریس ،پرسش و پبسخ

9

تدریس ،پرسش و پبسخ

ارتببط ایوًََلَشیک هبدر ٍ جٌیي ٍ سقظ ّبی
12

ایوًََلَشیک

اًجبم عولی تست CRP

تدریس ،پرسش و پبسخ

