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شماره 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه

 )دقیقه(
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1 
آشنایی با آنتی ژن هاا   آنتای   

  ABOبادی های گر ه خونی 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 ببردرا نام  ABOآلل های سیستم گر ه خونی  -
 را بیان نماید ABOآلل های سبیتم گر ه خونی جایگاه ژنی  -
 را توضیح دهد ABOنحوه توراث آلل های گر ه خونی  -
را شار    ABOیی آنتای ژن هاای گار ه خاونی     ساختار شیمیا -

 دهد
 ببردرا نام  ABOآنتی بادی های طبیعی گر ه خونی  -
آنتای باادی هاای طبیعای سیساتم      درباره زمان   نحاوه تولیاد    -

ABO توضیح دهد 
  نحاوه   ABOدرباره آنتی بادی هاای مواونیتی گار ه خاونی      -

 تولید آن ها توضیح دهد

شناختی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش   پاسخ، 
 بحث گر هی

 ایت برد، ماژیک، 
 یدئو پر ژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point 

120 

شرکت در پرسش 
  پاسخ انتهای 
کالس   کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

 تکوینی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –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 پایاورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 :حرکتی-ب( حیطه روانی
حاصل  اکنش آنتی سرم هاا     اکنش آگلوتیناسیون  مونهنیک  -

   را مشاهده نماید گلبول های قرمز
 کندش نتایج را مشاهده زارنحوه گ -

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 کالس پیگیری نمایدبا انگیزه   اشتیاق، مطالب را در طول  -

2 
آشنایی با ر ش های مساتییم  

(Cell type)  تعیاایگ گاار ه
  ABOنی خو

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
برای تعییگ  نمونه خون یها یژگی  ر ش صحیح نمونه گیری   -

 گر ه خونی به ر ش های مستییم را توضیح دهد
به ر ش اسالیدی  ABOاصول، مبنا   ر ش تعییگ گر ه خونی  -

 را توضیح دهد
باه ر ش لولاه ای را    ABOاصول   مبنای تعییگ گار ه خاونی    -

 توضیح دهد
باه ر ش لولاه ای    ABOگر ه خونی  گییاصول، مبنا   ر ش تع -

 را شر  دهد

 :حرکتی-ب( حیطه روانی
         ABOگاار ه خااونی  بااا راهنمااایی   تحاات نسااار  اسااتاد،    -

نمونه های خون مجهول را به هماراه هام گر های خاود باه ر ش      
 کندتعییگ مستییم )اسالیدی( 

         ABOگاار ه خااونی  اسااتاد، بااا راهنمااایی   تحاات نسااار     -
نمونه های خون مجهول را به هماراه هام گر های خاود باه ر ش      

 کندتعییگ مستییم )لوله ای( 
 را گزارش   تفسیر کند نتایج  -

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نمایدبا انگیزه    -

شناختی، 
-ر انی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش   پاسخ، 
بحث گر هی، 
 انجام آزمایش

 ایت برد، ماژیک، 
 یدئو پر ژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی

120 

شرکت در پرسش 
  پاسخ انتهای 
کالس، گزارش 
نتایج نمونه های 

کسب مجهول   
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

 تکوینی

3 
آشنایی با ر ش غیار مساتییم   

(Back type)    تعیایگ گار ه
 ABOخونی 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
برای تعییگ  نمونه خون یها یژگی  ر ش صحیح نمونه گیری   -

 گر ه خونی به ر ش غیر مستییم را توضیح دهد

شناختی، 
-ر انی

حرکتی، 

سخنرانی، 
پرسش   پاسخ، 
بحث گر هی، 

 ایت برد، ماژیک، 
 یدئو پر ژکتور، 
کتاب، نرم افزار 

120 

شرکت در پرسش 
  پاسخ انتهای 
کالس، گزارش 

 تکوینی
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باه ر ش غیار    ABO ه خاونی  اصول، مبنا   نحاوه تعیایگ گار    -
 را شر  دهد (Back type)مستییم 

 % گلبول قرمز را شر  دهد3-5ر ش تهیه سوسپانسیون  -

 :حرکتی-ب( حیطه روانی
        ABOگاار ه خااونی  بااا راهنمااایی   تحاات نسااار  اسااتاد،    -

نمونه های خون مجهول را به همراه هم گر هی خود به ر ش غیر 
 کندتعییگ مستییم 

 یجه را گزارش   تفسیر کندنت  - 

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با انگیزه   اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

، Power Point شانجام آزمای عاطفی
 مواد آموزشی

نتایج نمونه های 
مجهول   کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

4 
   Rhآشنایی با گار ه خاونی   

گاار ه هااای خااونی فرعاای        
 Rhر ش های تعییگ 

 جو بتوانددانش

 الف( حیطه شناختی:
 را شر  دهد Rhنحوه توارث آلل های گر ه خونی  -
توضایح   Rhدرباره ساختار شیمیایی آنتی ژن های گر ه خاونی   -

 دهد
را بیان  Rhعلل تولید آنتی بادی ضد آنتی ژن های گر ه خونی  -

 نماید  
     بااه ر ش اسااالیدی    Rhاصااول   نحااوه تعیاایگ گاار ه خااونی  -

 ای را توضیح دهد لوله

 :حرکتی-ب( حیطه روانی
نموناه هاای    Rhگر ه خاونی  با راهنمایی   تحت نسار  استاد،  -

خون مجهول را به هماراه هام گر های خاود باه ر ش اساالیدی       
 کند تعییگ

نموناه هاای    Rhگر ه خاونی  با راهنمایی   تحت نسار  استاد،  -
 تعیایگ ای  خون مجهول را به همراه هم گر هی خود به ر ش لوله

 کند
 را گزارش   تفسیر کند نتایج  -

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با انگیزه   اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

شناختی، 
-ر انی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش   پاسخ، 

گر هی،  بحث
 انجام آزمایش

 ایت برد، ماژیک، 
 یدئو پر ژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی

120 

شرکت در پرسش 
  پاسخ انتهای 
کالس، گزارش 
نتایج نمونه های 
مجهول   کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

 تکوینی
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5 
آشنایی باا گار ه هاای خاونی     
فرعی   ر ش هاای تعیایگ آن   

 ها

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
درباره ساختار شیمیایی، نوع آنتی ژن ها   آنتی بادی های گر ه  -

 توضیح دهد Lewisخونی فرعی 
درباره ساختار شیمیایی، نوع آنتی ژن ها   آنتی بادی های گر ه  -

 توضیح دهد MNخونی فرعی 
ای گر ه درباره ساختار شیمیایی، نوع آنتی ژن ها   آنتی بادی ه -

 توضیح دهد Pخونی فرعی 
درباره ساختار شیمیایی، نوع آنتی ژن ها   آنتی بادی های گر ه  -

 توضیح دهد Kellخونی فرعی 
درباره ساختار شیمیایی، نوع آنتی ژن ها   آنتی بادی های گر ه  -

 توضیح دهد Lutheranخونی فرعی 
درباره ساختار شیمیایی، نوع آنتی ژن ها   آنتی بادی های گر ه  -

 توضیح دهد Kiddخونی فرعی 
درباره ساختار شیمیایی، نوع آنتی ژن ها   آنتی بادی های گر ه  -

 توضیح دهد Duffyخونی فرعی 
 ر ش های تعییگ گر ه های خونی فرعی را شر  دهد -

 :حرکتی-ب( حیطه روانی
تحت نسار  استاد، برخی گر ه های خونی فرعای  با راهنمایی    -

مهم )که آنتی سرم مربوطه موجود مای باشاد( را در نموناه هاای     
خون مجهول به همراه هم گر هی خود به ر ش اساالیدی تعیایگ   

 کند
 نتایج را گزارش   تفسیر نماید -

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 ر  شده، مشارکت فعال داشته باشد  در مباحث مط -
 با انگیزه   اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

شناختی، 
-ر انی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش   پاسخ، 
بحث گر هی، 
 انجام آزمایش

 ایت برد، ماژیک، 
 یدئو پر ژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی

120 

شرکت در پرسش 
سخ انتهای   پا

کالس، گزارش 
نتایج نمونه های 
مجهول   کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

 تکوینی

6 
آشاانایی بااا تساات کااومبس   

 مستییم 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
کاربرد تست کاومبس   مکانیسام شناساایی آنتای باادی هاای        -

 در ایگ تست را توضیح دهد AHGناقص بوسیله 
تساات کااومبس مسااتییم در تشااخیص آنماای  درباااره کاااربرد  -

 توضیح دهد (HDN)هموالیتیک نوزادان 
 را بیان نماید HDNعلل بر ز  -

شناختی، 
-ر انی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش   پاسخ، 
بحث گر هی، 
 انجام آزمایش

د، ماژیک،  ایت بر
 یدئو پر ژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی

120 

شرکت در پرسش 
  پاسخ انتهای 
کالس، گزارش 
نتایج نمونه های 
مجهول   کسب 
آمادگی برای 

 تکوینی
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درباااره کاااربرد تساات کااومبس مسااتییم در تشااخیص آنماای    -
 توضیح دهد (AIHA)هموالیتیک اتوایمیون 

درباره کاربرد تست کومبس مستییم در تشخیص  اکانش هاای    -
 توضیح دهد (HTR)انتیال خون ناسازگار 

 مبنا   ر ش انجام تست کومبس مستییم را شر  دهد -
نحوه گزارش   تفسایر نتاایج تسات کاومبس مساتییم را بیاان        -

 نماید

 :حرکتی-ب( حیطه روانی

تست کومبس مساتییم بارای   با راهنمایی   تحت نسار  استاد،  -
 دهدنمونه های مجهول را به همراه هم گر هی خود انجام 

 ارش   تفسیر کندنتیجه را گز  -

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با انگیزه   اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

Quiz  جلسه
 آینده

7 
آشنایی با تست کاومبس غیار   

 مستییم

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 ست کومبس غیر مستییم را ذکر نمایدموارد کاربرد ت -
 مبنا   ر ش انجام تست کومبس غیر مستییم را شر  دهد -
در تست کومبس غیر مستییم  +Oعلت استفاده از گلبول قرمز  -

 را توضیح دهد
نحوه گزارش   تفسیر نتایج تست کومبس غیر مستییم را بیاان   -

 نماید

 :حرکتی-ب( حیطه روانی

تست کاومبس غیار مساتییم    سار  استاد، با راهنمایی   تحت ن -
 دهدبرای نمونه های مجهول را به همراه هم گر هی خود انجام 

 نتیجه را گزارش   تفسیر کند  -

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 طول کالس پیگیری نماید با انگیزه   اشتیاق، مطالب را در -

شناختی، 
-ر انی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش   پاسخ، 
بحث گر هی، 
 انجام آزمایش

 ایت برد، ماژیک، 
 یدئو پر ژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی

120 

شرکت در پرسش 
  پاسخ انتهای 
کالس، گزارش 
نتایج نمونه های 
مجهول   کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

 تکوینی

 آشنایی با تست کراس مچ 8
 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
در مورد ناسازگاری های انتیال خون   ر ش هاای پیشاگیری از    -

شناختی، 
-ر انی

سخنرانی، 
پرسش   پاسخ، 

 ایت برد، ماژیک، 
 یدئو پر ژکتور، 

120 
شرکت در پرسش 
  پاسخ انتهای 

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی سعه آموزشو تو اتمرکز مطالع          
 

 آن ها توضیح دهد
کاربرد تست کراس مچ در پیشگیری از ناسازگاری هاای انتیاال    -

 خون را شر  دهد
 دکنکراس مچ ماژ ر   مینور را تعریف  -
 یکدیگر میایسه نماید کراس مچ ماژ ر   مینور را با -
 مبنا   ر ش انجام تست کراس مچ ماژ ر را شر  دهد -
 ببردفاز های مختلف تست کراس مچ ماژ ر را نام  -
را  آزماایش کاراس ماچ    درباره نوع آنتی بادی هایی که هر فااز   -

 مثبت می کنند توضیح دهد
س نتاایج تسات کاراس ماچ را     نحوه تعییگ خون سازگار بر اساا  -

 توضیح دهد

 :حرکتی-ب( حیطه روانی

      تساات کاراس مااچ باارای باا راهنمااایی   تحاات نساار  اسااتاد،    -
نمونه های کیسه خون   سرم مجهاول را باه هماراه هام گر های      

 دهدخود انجام 
 نتایج را گزارش   تفسیر کند  -

 :ج( حیطه عاطفی
 وجه کنددر هنگام تدریس، با انگیزه به درس ت -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با انگیزه   اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

حرکتی، 
 عاطفی

بحث گر هی، 
 انجام آزمایش

کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی

کالس، گزارش 
نتایج نمونه های 
مجهول   کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

9 
جمااب بناادی مطالااب   رفااب  

 اشکال

 دانشجو بتواند
 اهمیت   هدف ارائه ایگ  احد درسی را بیان نماید -
 مباحث ارائه شده در طول ترم را شر  دهد -
 یزه در امتحان پایان ترم شرکت نمایدبا اشتیاق   انگ -

-شناختی
 عاطفی

پرسش   پاسخ، 
 بحث گر هی

- 120 
شرکت در پرسش 

   پاسخ 
 آزمون پایانی

 

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

 کتر پرویز پاکزادی بالینی؛ دژاصول و تفسیر آزمایش های سرولو 

 

 نحوه ارزشیابی:

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



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی سعه آموزشو تو اتمرکز مطالع          
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 مره% کل ن80                                                           آزمون پایان ترم:
 % کل نمره20 کوئیز و تکالیف درسی )نتایج آزمایش های گزارش شده در طول ترم (:

 


