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                                      تکنولوژی اتاق عمل گروه آموزشی:                                               )س( پرستاری حضرت زینب دانشکده : 

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی   مقطع و رشته تحصیلی:

 1 :  تعداد واحد ایمونولوژی  :  نام درس

واحد  5/0 -واحد تئوری 5/0) عملی -نظری  نوع واحد :

 عملی(

 روز و ساعت برگزاری کالس:  2 فیزیولوژی  پیش نیاز:

 8-10تئوری: دوشنبه 

 10-12عملی: دوشنبه 

 )س( دانشکده پرستاری حضرت زینب  مکان برگزاری:

                                               پورمقداد عبدالهدکتر  مسئول برنامه :  

 abdollahpour1581@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                  52252225: دانشکده شماره تماس

                                                                 پورمقداد عبداله دکتر  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 abdollahpour1581@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                  52252225شماره تماس دانشکده:  

                                                                 پورمقداد عبداله دکتر : تهیه و تنظیم

 11/11/1000 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 معرفی درس:

بط متفاوت و مرت یبا عملکرد نوعکه شامل اعضاء مت باشدیم دقیقو  دهیچیپ یستمیس یمنیا ستمیس

انداران در ج یمنیانواع واکنش ا شناسایی این سیستم کمک کرده و به یمونولوژیا ای یشناسیمنیا. دباشیم

. در صورت کندرا بررسی می زایماریدر برابر عوامل ب تیمصون جادیو روند ا گانهیب یهاژنیبرابر آنت

اختالالت و ظهور  شیدایامکان پ سیستم ایمنی،اعضاء  فیدر انجام وظا یتداخل و ناهماهنگ نیکوچکتر

اسخ پ کیولوژیزیف یهاجنبهشناسی )عالوه بر ایمنی برگشت وجود دارد. رقابلیو بعضاً غ میوخ یعوارض

 ت،یساسح ،یمنیخودا یهایماریمانند ب یمنیا ستمیس کیپاتولوژ یهابه جنبه (گانهیبدن به عوامل ب یدفاع

 . پردازدیمنیز اعضاء  وندیو پ ونیناسیواکس ،یمنینقص ا
 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 تعاریف و کاربرد ایمنی شناسی در پزشکی ایمونولوژی پایه، مقدمات ایمنی شناسی،

 ژنژن، انواع آنتیآنتیخصوصیات ژن، آنتی

 هاها، ساختمان و انواع آنایمونوگلوبولین

 اکتسابی-ایمنی ذاتی

 کمپلمانسیستم 

 مکانیسم دفاع اختصاصی بدن در مقابل عوامل عفونی و غیرعفونی

 ها و واکسیناسیون(سازی )واکسنهای عفونی، مصونایمونولوژی بیماری

  ازدیاد حساسیت و انواع آن

 

 آزمایشگاه:

 سرولوژی

 جداسازی سرم

 تعیین گروه خونی

 CRPآزمایش 

 RFآزمایش 

 ASOآزمایش 

  widalآزمایش 

 Rightآزمایش 

 کراس مچ

 کومبس مستقیم

 کومبس غیرمستقیم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هدف كلي 

ژن، یآنتخصوصیات ژن، آنتی ،تعاریف و کاربرد ایمنی شناسی در پزشکی ایمونولوژی پایه، مقدمات ایمنی شناسی،

 هاساختمان و انواع آن ها،نیمونوگلوبولیا -ژنانواع آنتی

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 دهد حیرا توض یشناسیمنیمفهوم ا 

 کند فیرا تعر یو اکتساب یذات یمنیا ستمیس 

 کند فیرا تعر ژنیو آنت ایمونوژن 

 ها را شرح دهدژنزایی آنتیمؤثر در قدرت ایمنی عوامل 

 عمل آنتی بادیها را تشریح نماید مکانیسم 

 ها را نام ببردهای آنتی بادیهای بیولوژیکی کالسو ویژگی انواع 

 موثر در واکنش آنتی ژن و آنتی بادی را توضیح دهد عوامل 

 

 هدف كلي 

 و سیستم کمپلماناختصاصی  -ذاتیایمنی  -های ایمنیپاسخ
…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد حیرا توض یمنیانواع پاسخ ا 

 کند انیرا ب یو اختصاص یذات یمنیا نیب فرق 

 کند انیرا ب یو ذات یاختصاص ستمیس یاجزا 

 سیستم کمپلمان را لیست نماید اجزاء 

 فعال شدن کمپلمان را تشریح نماید هایراه 

 

 

 هدف كلي 

 مکانیسم دفاع اختصاصی بدن در مقابل عوامل عفونی و غیرعفونی

…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 هر کدام را شرح دهد یهاتیرا نام ببرد و فعال یمنیا ستمیدر س لیدخ یهاانواع سلول 

 یهاتکامل سلول نحوه T  وB را شرح دهد 

 ها را شرح دهدآن یرا نام برده و عملکرد اختصاص یالتهاب یهاو سلول یاهستهخوار تک گانهیب یهاسلول 

 را بداند یمنیا ستمیو عملکرد هر کدام در س هیو ثانو هیاول یلنفاو یاعضا 

 ها، منوسیت ها وماکروفاژها را تشریح نمایدسلها و عملکرد دفاعی نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، بازوفیل ها، ماست ویژگی 

 کند سهیو هومورال را با هم مقا یسلول یمنیا یها واکنش 

 ژنیو عملکرد سلولهای عرضه کننده آنت ویژگی APC را توضیح دهد 



 
 

 هدف كلي 

 ازدیاد حساسیت و انواع آن و اتوایمنی -ها و واکسیناسیون(سازی )واکسنهای عفونی، مصونایمونولوژی بیماری
…………………………….. 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد حیرا توض یداخل و خارج سلول یعوامل عفون 

 دهد. حیرا توض یدر مقابل عوامل عفون یاختصاص یمنیا نقش 

 را تعریف نماید و انواع واکسن را با ذکر مثال لیست نماید واکسن 

 واکنش های ازدیاد حساسیت را توصیف نماید انواع 

 کند فیمختلف ازدیاد حساسیت را توص یتیپ ها یهاسمیمکان 

 رد پیوند را توضیح دهد مکانیسم 

 تولرانس و خودایمنی را تشریح نماید و علل ایجاد خودایمنی را توضیح دهد مفهوم 

 

 

 هدف کلی 

 سرولوژی و جداسازی سرم

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 های سرولوژی موجود در آزمایشگاه ایمونولوژی را توصیف نمایدروش 

  سرم از خون باشدقادر به جداسازی 

 قادر به تهیه سریال دایلوشن باشد 

 

 هدف کلی 

 تعیین گروه خونی

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 آزمایش را انجام دهد 

  انواع گروه خونیABO را شناسایی کند 

  گروه خونیRh را توصیف کند 

 Rh null چه افرادی هستند 

 

 هدف کلی 

 CRPآزمایش 

  اهداف اختصاصی 



 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 های فاز حاد را تعریف نمایدپروتئین 

 قادر به انجام آزمایش باشد 

  موارد مثبتCRF را شناسایی  کند 

 

 هدف کلی 

 RFآزمایش 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 علت ایجاد تب رماتیسمی چیست 

 باشد قادر به انجام آزمایش 

  موارد مثبتRF را شناسایی  کند 

 

 هدف کلی 

 ASOآزمایش 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .علت انجام آزمایش را ذکر کند 

 قادر به انجام آزمایش باشد 

  موارد مثبتASO را شناسایی کند 

 

 هدف کلی 

 آزمایش ویدال

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .علت انجام آزمایش را ذکر کند 

 قادر به انجام آزمایش باشد 

  تست ویدال را شناسایی کندموارد مثبت 

 

 هدف کلی 

 آزمایش رایت

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 علت انجام آزمایش را ذکر کند 



 قادر به انجام آزمایش باشد 

  کند را شناسایی تست رایتموارد مثبت 

 

 هدف کلی 

 میرمستقیغ کومبسو  میکومبس مستق، کراس مچآزمایش 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 .علت انجام آزمایش را ذکر کند 

 قادر به انجام آزمایش باشد 

  کند.موارد مثبت را شناسایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعخاصی /مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

 ------- ایمونولوژی ابوالعباس و رویت        

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

------------------ ------- 

  
 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

------- ------- ------- ------- 



 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

  كويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

 

 متعاقبا اعالم می شود.

 
  

 

 
   

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

    

    

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

 متعاقبا اعالم می شود.  

 
   

 

 

     



 

  درسیپروژه 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره یموارد ارزشیاب

 ----- آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11/11/1011 11-1 

نی  م ی مقدددمددات ا

شدددددنددداسدددددی، 

 ه،یددپددا یمونولوژیا

تعدداریف و کدداربرد 

ایمنی شددناسددی در 

 ژن،یپزشدددکی، آنت

خصددددوصددددیددات 

انددواع  ژن،یآنددتدد

 -ژنیآنددددددتدددددد

 ا،هددنیمونوگلوبولیا

سددداختمان و انواع 

 هاآن

 پورعبدالهدکتر 
سدددددخدددندددراندددی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

هی،  و شدددفددا

مدددددیدددددزان 

مشدددددارکددت 

جو در  دانشددد

 پرسش و پاسخ

21/11/1011 11-1 

 -یمنیا یهاپاسددخ

 -یذاتدد یمددنددیددا

ختصدددداصددد و  یا

 پورعبدالهدکتر  کمپلمان ستمیس
سدددددخدددندددراندددی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

2/12/1011 11-1 

دفدداع  سدددمیمکددان

ص صا بدن در  یاخت

 یمقابل عوامل عفون

 پورعبدالهدکتر  یرعفونیو غ
سدددددخدددندددراندددی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

9/12/1011 11-1 

 یمدددوندددولدددوژیدددا

 ،یعفون یهایماریب

 یسددددازمصددددون

هددا و )واکسدددددن

 -(ونیناسددیواکسدد

س ادیازد سا و  تیح

 یمنیانواع آن و اتوا

 دکتر کریمی
سدددددخدددندددراندددی، 

 پاسخوپرسش

 بورد، ماژیکوایت

کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

 یسواالت کتب

و شفاهی، 

میزان 

مشارکت 

دانشجو در 

پرسش و 

 پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11/11/1011 12-11 
و  یسرولوژ

 سرم یجداساز

 

 پورعبدالهدکتر 
آزمایش سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

آزمایشگاه، 

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

نه در  عاال حضدددور ف

کالس بدده صدددورت 

سدددوال و  دنیپرسددد

پدداسددددخ دادن بدده 

شده  سواالت مطرح 

 در کالس

 یعددمددلدد انددجددام

ما ئه   شددددات،یآز ارا

 تیگزارش کار و رعا

 یمنینظم و اصددول ا

مانند  شدددگاهیدر آزما

 روپوش دنیپوش

21/11/1011 12-11 
 یگروه خون نییتع

 
 پورعبدالهدکتر 

آزمایش سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

آزمایشگاه، 

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

نه در  عاال حضدددور ف

کالس بدده صدددورت 

سدددوال و  دنیپرسددد

پدداسددددخ دادن بدده 

شده  سواالت مطرح 

 در کالس

 یعددمددلدد انددجددام

ما ئه   شددددات،یآز ارا

 تیگزارش کار و رعا

 یمنینظم و اصددول ا

مانند  شدددگاهیدر آزما

 روپوش دنیپوش

2/12/1011 12-11 
 CRP شیآزما

 
 پورعبدالهدکتر 

آزمایش سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

آزمایشگاه، 

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

نه در  عاال حضدددور ف

کالس بدده صدددورت 

سدددوال و  دنیپرسددد

پدداسددددخ دادن بدده 

شده  سواالت مطرح 

 در کالس

 یعددمددلدد انددجددام

ما ئه   شددددات،یآز ارا

 تیگزارش کار و رعا

 یمنینظم و اصددول ا

مانند  شدددگاهیدر آزما

 روپوش دنیپوش

9/12/1011 12-11 
 RF شیآزما

 
 پورعبدالهدکتر 

آزمایش سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

آزمایشگاه، 

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

نه در  عاال حضدددور ف

کالس بدده صدددورت 

سدددوال و  دنیپرسددد

پدداسددددخ دادن بدده 

شده  سواالت مطرح 

 در کالس

 یعددمددلدد انددجددام

ما ئه   شددددات،یآز ارا

 تیگزارش کار و رعا

 یمنینظم و اصددول ا

مانند  شدددگاهیدر آزما

 روپوش دنیپوش



11/12/1011 11-1 
 ASO شیآزما

 
 پورعبدالهدکتر 

آزمایش سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

آزمایشگاه، 

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

نه در  عاال حضدددور ف

کالس بدده صدددورت 

سدددوال و  دنیپرسددد

پدداسددددخ دادن بدده 

شده  سواالت مطرح 

 در کالس

 یعددمددلدد انددجددام

ما ئه   شددددات،یآز ارا

 تیگزارش کار و رعا

 یمنینظم و اصددول ا

مانند  شدددگاهیدر آزما

 روپوش دنیپوش

11/12/1011 12-11 
 Widal شیآزما

 
 پورعبدالهدکتر 

آزمایش سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

آزمایشگاه، 

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

نه در  عاال حضدددور ف

کالس بدده صدددورت 

سدددوال و  دنیپرسددد

پدداسددددخ دادن بدده 

شده  سواالت مطرح 

 در کالس

 یعددمددلدد انددجددام

ما ئه   شددددات،یآز ارا

 تیگزارش کار و رعا

 یمنینظم و اصددول ا

مانند  شدددگاهیدر آزما

 روپوش دنیپوش

23/12/1011 11-1 
 wright شیآزما

 
 پورعبدالهدکتر 

آزمایش سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

آزمایشگاه، 

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

نه در  عاال حضدددور ف

کالس بدده صدددورت 

سدددوال و  دنیپرسددد

پدداسددددخ دادن بدده 

شده  سواالت مطرح 

 در کالس

 یعددمددلدد انددجددام

ما ئه   شددددات،یآز ارا

 تیگزارش کار و رعا

 یمنینظم و اصددول ا

مانند  شدددگاهیدر آزما

 روپوش دنیپوش

23/12/1011 12-11 

کراس  شیآزما

مچ، کومبس 

و  میمستق

کومبس 

 میرمستقیغ

 پورعبدالهدکتر 
آزمایش سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

آزمایشگاه، 

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

نه در  عاال حضدددور ف

صدددورت  کالس بدده

سدددوال و  دنیپرسددد

پدداسددددخ دادن بدده 

شده  سواالت مطرح 

 در کالس

 یعددمددلدد انددجددام

ما ئه   شددددات،یآز ارا

 تیگزارش کار و رعا

 یمنینظم و اصددول ا

مانند  شدددگاهیدر آزما

 روپوش دنیپوش

 

 
 


