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 :درس یکل فیتوص

 ( ندک فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب های مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  

 شناخت آنتی بادی، تکنیک الیزا، رادیوایمونو اسی و رادیومتریک ایمونو اسی

 توانایی اندازه گیری انتی ژن و پروتئین و هورمون ها با تکنیک رادیوایمونو اسی :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

را با وجه تمایز هریک فرا  رادیوایمونو اسی و رادیومتریک ایمونو اسی .......ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 ................گیرد.

 

 :یادگیری -یاددهی هایروش

سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ، 

 کوئیز، بحث گروهی و ...(

 ایفای نقش   های کوچک بحث در گروه 

 

 یاکتشاف یریادگی 

 شده تیهدا

          )PBL(مسئله  حل بر مبتنی یادگیری  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری  

 

یادگیری مبتنی بر   

 سناریو

 کالس وارونه 

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازی 

 )تدریس توسط همتایان(

 نام لطفاً) موارد سایر بازی 

 -------( ببرید

 :درس میتقو

 نام درس

 مسئول درس

کالس 

 آنالین

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش یادگیری  یهاتیفعال

 خود

 آزمون

اتاق 

بحث 

 )فروم(

محتوای  فیلم تکلیف

چند 

 رسانه ای

جزوه و 

فایل 

 متنی

 پادکست اسالید

     *  
 

 
 

 
 

 مهدی شفیعی هفته اول
 اردستانی

 0 آنتی بادی
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تکنیک اهی   هفته دوم    *     
 ادیتولید آنتی ب

7 

 مهدی شفیعی هفته سوم    *     
 اردستانی

 3 تکنیک االزیا

 مهدی شفیعی هفته چهارم    *     
 اردستانی

 0 اکارربداهی االزی

 مهدی شفیعی هفته پنجم    *     
 اردستانی

رادیوایمونو 
 1-اسی

5 

 مهدی شفیعی هفته ششم    *     
 اردستانی

رادیوایمونو 
 2-اسی

6 

 مهدی شفیعی هفته هفتم    *     
 اردستانی

رادیومتریک 
 1-ایمونو اسی

2 

 مهدی شفیعی هفته هشتم    *     
 اردستانی

رادیومتریک 
 2-ایمونو اسی

8 

 مهدی شفیعی هفته نهم    *     
 اردستانی

مقایسه دو 
 تکنیک

9 

 مهدی شفیعی هفته دهم    *     
 اردستانی

اندازه گیری 
آنتی ژن و 

 هورمون

01 

            00 

            07 

            03 

            00 

            05 
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            06 

            02 

 

 توضیحات:

 مشخص گردد.لطفا روش تدریس، فعالیت های یادگیری و کالس آنالین با عالمت * 

 وضیحات بیشتر در این قسمت درج گردد.تدر صورت نیاز به 

 

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش

 

 نام درس

 . نمرهزمآ

 نام مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، 

فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری

سهم        *    

 نمره

زمان        پایان دوره    

 برگزاری

نوع        تشریحی    

 برگزاری 

 توضیحات:
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، ینآنال، حضور و غیاب در کالسهای )مواردی چون نمره آزمون .شیابی نهایی دانشجو را ذکر نماییدبندی دقیق ارزها و بارممالكلطفا 

  تکالیف و سایر فعالیتهای پیش بینی شده(

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاری آزمون )حضوری، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

 درج گردد که سهم نمره فعالیت های مختلف یادگیری مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط یهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص یهاهینشر ،یدرس یهاکتاب شامل منابع

:کتب( الف        An Introduction to Radioimmunoassay 

and Related Techniques, Volume 6  

5th Edition, Elsevier 

 

 :مقاالت( ب      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج      


