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1  
 ABOآشنایی با گروه خونیی  

 تعیین آن و روش های

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 را یام ببرد ABOآلل های سیستم گروه خنیی  -
را بیوان   ABOگوروه خونیی    مرتبط با سیستمجایگاه های ژیی  -

 یماید
 را تنضیح دهد ABOیحنه تنراث آلل های گروه خنیی  -
را شور    ABOساختار شیمیایی آیتوی ژن هوای گوروه خونیی      -

 دهد
 ببردرا یام  ABOی های طبیعی گروه خنیی آیتی باد -
 ABOتی بادی های طبیعوی گوروه خونیی    درباره یحنه تنلید آی -

 تنضیح دهد
 ABOآیتی بادی های مصنییتی گروه خونیی   یحنه تنلید درباره -

 تنضیح دهد
روش صحیح یمنیه گیوری بورای تعیوین گوروه خونیی بوه روش        -

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،
 مناد آمنزشی
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Quiz  جلسه
 آینده
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 علمی، آزمایشی گردش  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


 یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 مستقیم را تنضیح دهد
یری برای تعیین گروه خنیی به روش غیور  روش صحیح یمنیه گ -

 مستقیم را تنضیح دهد
تعیوین گوروه خونیی     (Cell type)ایناع روش هوای مسوتقیم    -

ABO  ببردرا یام 
روش هوای مسوتقیم    به ABOیحنه صحیح تعیین گروه خنیی  -

(Cell type)  تنضیح دهدرا 
بوه روش غیور مسوتقیم     ABOتعیین گروه خنیی صحیح یحنه  -

(Back type) را شر  دهد 

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
یمنیوه   ABOگوروه خونیی   و تحت یظوار  اسوتاد،    راهنماییبا  -

های خنن مجهنل را به همراه هم گروهی خند بوه روش مسوتقیم   
 کندتعیین )اسالیدی( 

یمنیوه   ABOگوروه خونیی   و تحت یظوار  اسوتاد،    راهنماییبا  -
روش مسوتقیم   های خنن مجهنل را به همراه هم گروهی خند بوه 

 کندتعیین )لنله ای( 
یمنیوه   ABOگوروه خونیی   و تحت یظوار  اسوتاد،    راهنماییبا  -

های خنن مجهنل را به هموراه هوم گروهوی خوند بوه روش غیور       
 کندتعیین مستقیم 

 یمایدرا گزارش و تفسیر  یتایج  -

 ج( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس، با ایگیزه به درس تنجه کند -
 ر  شده، مشارکت فعال داشته باشد  در مباحث مط -
 با ایگیزه و اشتیاق، مطالب را در طنل کالس پیگیری یماید -

2  
و  Rhآشنایی با گوروه خونیی   

گووروه هووای خوونیی فرعووی و      
 Rhروش های تعیین 

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
  را یام ببرد Rhمهمترین آیتی ژن های سیستم  -
 تنضیح دهد  D درباره اهمیت آیتی ژن  -
 را شر  دهد Rhیحنه تنارث آلل های گروه خنیی  -
تنضویح   Rhدرباره ساختار شیمیایی آیتی ژن های گروه خونیی   -

 دهد
را بیان  Rhعلل تنلید آیتی بادی ضد آیتی ژن های گروه خنیی  -

 یماید  
 یمایدرا بیان  Rhکالس آیتی بادی های سیستم گروه خنیی  -

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

ک، وایت برد، ماژی
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،
 مناد آمنزشی
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و پاسخ ایتهای 
کالس، گزارش 
یتایج یمنیه های 
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 آینده

 تکنینی
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بوه آیتوی    Rhی سیستم صال آیتی بادی هاشرایط بهینه برای ات -
 را شر  دهد این سیستمژن های 

 به روش اسالیدی را تنضیح دهد Rhتعیین گروه خنیی یحنه  -
 به روش لنله ای را تنضیح دهد Rhیحنه تعیین گروه خنیی  -
حوائز اهمیوت بوالینی     گروه های خنیی فرعی ویژگی هایدرباره  -

 تنضیح دهد

 :حرکتی-ب( حیطه روانی
یمنیوه هوای    Rhگروه خونیی  و تحت یظار  استاد،  راهنماییبا  -

خنن مجهنل را به هموراه هوم گروهوی خوند بوه روش اسوالیدی       
 کندن یتعی
یمنیوه هوای    Rhگروه خونیی  و تحت یظار  استاد،  راهنماییبا  -

تعیوین  خنن مجهنل را به همراه هم گروهی خند به روش لنله ای 
 کند

 یمایدیر را گزارش و تفس یتایج -

 ج( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس، با ایگیزه به درس تنجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با ایگیزه و اشتیاق، مطالب را در طنل کالس پیگیری یماید -

3  
آشنایی با تست های کونمبس  

 مستقیم و غیر مستقیم

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 بیان یمایدست کنمبس را کاربرد ت -
در  AHGمکاییسم شناسایی آیتی بادی هوای یوا ب بنسویله      -

 تست کنمبس را تنضیح دهد
دربوواره کوواربرد تسووت کوونمبس مسووتقیم در تشووخیب آیمووی    -

 تنضیح دهد (HDN)همنالیتیک ینزادان 
 را بیان یماید HDNعلل بروز  -
دربوواره کوواربرد تسووت کوونمبس مسووتقیم در تشووخیب آیمووی    -
 تنضیح دهد (AIHA)منالیتیک اتنایمینن ه
درباره کاربرد تست کنمبس مستقیم در تشخیب واکونش هوای    -

 تنضیح دهد (HTR)ایتقال خنن یاسازگار 
 روش ایجام تست کنمبس مستقیم را شر  دهد -
 عنامل مداخله گر در تست کنمبس مستقیم را یام ببرد -
 یماید منارد کاربرد تست کنمبس غیر مستقیم را ذکر -
 روش ایجام تست کنمبس غیر مستقیم را شر  دهد -

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،
 مناد آمنزشی
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 شرکت در پرسش
و پاسخ ایتهای 
کالس، گزارش 
یتایج یمنیه های 
مجهنل و کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

 تکنینی
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در تست کنمبس غیر مستقیم  +Oعلت استفاده از گلبنل  رمز  -
 را تنضیح دهد

 عنامل مداخله گر در تست کنمبس غیر مستقیم را یام ببرد -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
تست کنمبس مسوتقیم بورای   و تحت یظار  استاد،  راهنماییبا  -

 دهدای مجهنل را به همراه هم گروهی خند ایجام یمنیه ه
تست کنمبس غیور مسوتقیم   و تحت یظار  استاد،  راهنماییبا  - 

    دهود برای یمنیه های مجهنل را به همراه هم گروهی خوند ایجوام   
 یمایدرا گزارش و تفسیر  یتایج -

 ج( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس، با ایگیزه به درس تنجه کند -
 حث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد  در مبا -
 با ایگیزه و اشتیاق، مطالب را در طنل کالس پیگیری یماید -

 آشنایی با تست کراس مچ  4

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 تنضیح دهد رایاسازگاری های ایتقال خنن بروز  علت های -
روش های پیشگیری از بوروز یاسوازگاری هوای ایتقوال خونن را       -
 نضیح دهدت
کاربرد تست کراس مچ در پیشگیری از یاسازگاری هوای ایتقوال    -

 خنن را شر  دهد
 را تعریف یمایدکراس مچ ماژور  -
 ر را تعریف یمایدنکراس مچ مین -
 روش ایجام تست کراس مچ ماژور را شر  دهد -
 ببرد فاز های مختلف تست کراس مچ ماژور را یام -
را مثبوت موی    کراس مچ ی که هر فازدرباره ینع آیتی بادی های - 

 کنند تنضیح دهد
یحنه تعیین خنن سازگار بر اسواس یتوایج تسوت کوراس موچ را       -

 دهد شر 

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
      تسووت کوراس مووچ بوورای و تحووت یظوار  اسووتاد،   راهنموواییبوا   -

یمنیه های کیسه خنن و سرم مجهونل را بوه هموراه هوم گروهوی      
 دهدخند ایجام 

 یمایدرا گزارش و تفسیر  یتایج -

 ج( حیطه عاطفی:

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،
 مناد آمنزشی
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 در هنگام تدریس، با ایگیزه به درس تنجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با ایگیزه و اشتیاق، مطالب را در طنل کالس پیگیری یماید -

5  
آشنایی با روش های تشخیب 

 بارداری

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 تنضیح دهد HCGدرباره منبع تنلید  -
 در بارداری طبیعی را بیان یماید HCGالگنی تغییرا  غلظت  -
علت طراحی تست های تشخیب بارداری بور مبنوای شناسوایی     -

 را شر  دهد HCGزیجیره بتای 
ویژگی های یمنیه مناسب برای تست های تشوخیب بوارداری را    -

 بیان یماید
ی به روش آگلنتیناسینن مستقیم را تست تشخیب باردار اصنل -

 شر  دهد
اصنل تست تشخیب بارداری به روش ممایعت از آگلنتیناسوینن   -

 را شر  دهد
 اصنل تست یناری تشخیب بارداری را تنضیح دهد -
 کاذب تست های تشخیب بارداری را بیان یماید یتایجمنارد  -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی 
تست تشخیب بوارداری بورای   اد، و تحت یظار  است راهنماییبا  -

یمنیووه هووای مجهوونل را بووه همووراه هووم گروهووی خووند بووه روش  
 دهدآگلنتیناسینن مستقیم ایجام 

تست تشخیب بارداری بورای  و تحت یظار  استاد،  راهنماییبا  - 
یمنیه های مجهنل را به همراه هم گروهی خند بوه روش ممایعوت   

 دهداز آگلنتیناسینن ایجام 
تست تشخیب بارداری بورای  و تحت یظار  استاد،  یراهنمایبا  - 

یمنیه های مجهنل را به همراه هم گروهوی خوند بوه روش یوناری     
 دهدایجام 

 یمایدرا گزارش و تفسیر  یتایج -

 ج( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس، با ایگیزه به درس تنجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 اشتیاق، مطالب را در طنل کالس پیگیری یماید با ایگیزه و -

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،

کیت های 
 آمنزشی
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شرکت در پرسش 
و پاسخ ایتهای 
کالس، گزارش 
یتایج یمنیه های 

ل و کسب مجهن
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

 تکنینی

6  
، CRPآشنایی با تسوت هوای   

RF  وRPR/VDRL 
 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
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 بردپروتئین های فاز حاد را یام ب -
 در پاسخ های ایمنی را ذکر یماید پروتئین های فاز حاداهمیت   -
 در سرم را تنضیح دهد CRPاهمیت ایدازه گیری  -
سورم   CRPبیماری ها و شرایط پاتنلنژیک که در آن ها غلظت  -

 افزایش می یابد را ذکر یماید
 را شر  دهد CRPیحنه یمنیه گیری برای تست  -
 به روش کیفی را تنضیح دهد CRPتست  یمبنا -
 به روش ییمه کمّی را تنضیح دهد CRPمبنای تست  -
 دعلت بروز بیماری آرتریت روماتنئید را تنضیح ده -
بووا پوواتنژیز بیموواری آرتریووت  (RF)ارتبوواف فوواکتنر روماتنئیوود  -

 روماتنئید را شر  دهد
 به روش کیفی را تنضیح دهد RFتست ی مبنا -
 به روش ییمه کمّی را تنضیح دهد RFمبنای تست  -
یماری سفلیس )ترپنیما پالیودوم(  ب بیماریزایی عامل یحنه درباره -

 تنضیح دهد
 ضیح دهدرا تن RPRمبنای تست  -
 را تنضیح دهد VDRLمبنای تست  -
در تشووخیب  طعووی سووفلیس را  FTA-ABSکوواربرد تسووت  -

 تنضیح دهد

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
برای یمنیه هوای   CRPتست و تحت یظار  استاد،  راهنماییبا  -

مجهنل را به همراه هم گروهی خوند بوه روش ییموه کمّوی ایجوام      
 دهد

 یتیجه را گزارش و تفسیر کند  -

 ج( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس، با ایگیزه به درس تنجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با ایگیزه و اشتیاق، مطالب را در طنل کالس پیگیری یماید -

 ASOآشنایی با تست   7

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 را یام ببردعنارض آلندگی با استرپتنکنک پینژن  -
 بر گلبنل های  رمز را تنضیح دهد Oاثر سم استرپتنلیزین  -
به روش التکوس آگلنتیناسوینن را تنضویح     ASOمبنای تست  -

 دهد

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

برد، ماژیک،  وایت
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،

کیت های 

120 

شرکت در پرسش 
و پاسخ ایتهای 
کالس، گزارش 
یتایج یمنیه های 
مجهنل و کسب 

 تکنینی
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پوس از مثبوت شودن تسوت      ASOعلت ایجام تسوت لنلوه ای    -
 التکس آگلنتیناسینن را تنضیح دهد

 به روش لنله ای را تنضیح دهد ASOمبنای تست  -
بوه روش لنلوه ای را تعریوف     ASOدر گزارش تسوت  واحد تاد  -

 کند
 ندبه روش لنله ای را ذکر ک ASOمحدوده مثبت یتایج تست  -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
برای یمنیه هوای   ASOتست و تحت یظار  استاد،  راهنماییبا  -

مجهوونل را بووه همووراه هووم گروهووی خووند بووه روش التکووس      
 دهدآگلنتیناسینن ایجام 

 یمایدزارش و تفسیر یتیجه را گ  -

 ج( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس، با ایگیزه به درس تنجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با ایگیزه و اشتیاق، مطالب را در طنل کالس پیگیری یماید -

آمادگی برای  آمنزشی
Quiz  جلسه

 آینده

8  
آشنایی با تست هوای رایوت و   

 ویدال

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 های باکتری بروسال را یام ببردآیتی ژن  -
ایزوتایپ های مختلف آیتی بوادی کوه بور ضود بواکتری بروسوال        -

 ساخته می شند را یام ببرد
مبنای تست رایوت اسوالیدی بوا اسوتفاده از معورن رزبنگوال را        -

 تنضیح دهد
علت ایجام تست رایت لنله ای پس از مثبت شودن تسوت رایوت     -

 اسالیدی را تنضیح دهد
 اهمیت ایجام تست کنمبس رایت تنضیح دهد درباره -
 یحنه تفسیر یتایج تست کنمبس رایت را بیان یماید -
 رایت تنضیح دهد-2MEدرباره اهمیت ایجام تست  -
تست های تشخیب بروسلنز )رایت اسوالیدی،   یکل ریتفسیحنه  -

 رایت( را شر  دهد-2MEرایت لنله ای، کنمبس رایت و 
 های گنیه سالمنیال را یام ببرد عنارض آلندگی با باکتری -
 ژن های باکتری سالمنیال را یام ببردآیتی  -
آیتوی زن هوای   ایزوتایپ و اهمیت آیتی بوادی هوای ضود     درباره -

 تنضیح دهدسالمنیال 
 مبنای تست و روش ایجام تست ویدال اسالیدی را تنضیح دهد -
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 علت ایجام تست ویدال لنله ای پس از مثبت شدن تست ویودال  -
 اسالیدی را تنضیح دهد

 یحنه تفسیر یتایج تست ویدال لنله ای را شر  دهد -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
تست رایت بورای یمنیوه هوای    و تحت یظار  استاد،  راهنماییبا  -

مجهنل را به همراه هم گروهی خند به روش اسالیدی بوا اسوتفاده   
 دهداز معرن رزبنگال ایجام 

 کند یتیجه را گزارش و تفسیر  -

 ج( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس، با ایگیزه به درس تنجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با ایگیزه و اشتیاق، مطالب را در طنل کالس پیگیری یماید -

9  
جمووع بنوودی مطالووب و رفووع  

 اشکال
 

 دایشجن بتناید
 ان یمایداهمیت و هدن ارائه این واحد درسی را بی -
 مباحث ارائه شده در طنل ترم را شر  دهد -
 با اشتیاق و ایگیزه در امتحان پایان ترم شرکت یماید -

-شناختی
 عاطفی

پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

- 120 
شرکت در پرسش 

 و پاسخ 
 آزمنن پایایی

 

 منابع:
 Immunology, theoretical & practical concept in laboratory medicine; Zane H.D (Latest edition)  

 ی بالینی؛ دکتر پرویز پاکزادژاصول و تفسیر آزمایش های سرولو 

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت عملی و کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80                                                           آزمون پایان ترم:
 % کل نمره20 کوئیز و تکالیف درسی )نتایج آزمایش های گزارش شده در طول ترم (:

 


