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1 
یی با واکنش هاا  آتیای   آشنا

و تست هاا    ژن و آتیی باد 
CRP  وRF 

 داتشجو بیواتد

 الف( حیطه شناختی:
 تیرو ها  موثر در واکنش ها  آتیی ژن و آتیی باد  را تام ببرد -
 ، افینییی و اویدییی را تعریف کند(kd)ثابت تفکیک  -
 مناسب برا  واکنش ها  سرولوژ  را بیان تماید PHمحدوده  -
همیت تناسب غلظات آتیای ژن و آتیای بااد  در تسات هاا        ا -

 سرولوژ  را بیان تماید
پروزون، پست زون و منطقه تعادل را در واکنش ها  سارولوژ    -

 تعریف کند
 تقش دما  بهینه در واکنش ها  سرولوژ  را توضیح دهد -
 تقش یون ها در واکنش ها  سرولوژ  را بیان تماید -
در واکنش هاا  سارولوژ     2MEده مثل کاربرد مواد احیا کنن -
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 را توضیح دهد
پدیده ها  حاصل از واکنش ها  آتیی ژن و آتیی باد  )پدیاده   -

 ها  توع اول، دوم و سوم( را توضیح دهد
واکنش ها  آگلوتیناسیون، هماگلوتیناسایون، پرسیتیاسایون و    -

 کندفلوکوالسیون را تعریف 
ا  آگلوتیناسایون  اصول طراحی تست ها  سارولوژیک بار مبنا    -

 مسیقیم را توضیح دهد
اصول طراحی تست ها  سارولوژیک بار مبناا  آگلوتیناسایون      -

 غیر مسیقیم را توضیح دهد
اصول طراحی تست ها  سارولوژیک بار مبناا  آگلوتیناسایون      -

 معکوس را توضیح دهد
 پروتئین ها  فاز حاد را تام ببرد -
   ایمنی را ذکر تمایداهمیت پروتئین ها  فاز حاد در پاسخ ها  -
 در سرم را توضیح دهد CRPاهمیت اتدازه گیر   -
سارم   CRPبیمار  ها و شرایط پاتولوژیک که در آن ها غلظت  -

 افزایش می یابد را ذکر تماید
 را شرح دهد CRPتحوه تموته گیر  برا  تست  -
 به روش کیفی را توضیح دهد CRPمبنا  تست  -
 مه کمّی را توضیح دهدبه روش تی CRPمبنا  تست  -
 علت بروز بیمار  آرتریت روماتوئید را توضیح دهد -
بااا پاااتوژتز بیمااار  آرتریاات  (RF)ارتباااف فاااکیور روماتوئیااد  -

 روماتوئید را شرح دهد
 به روش کیفی را توضیح دهد RFمبنا  تست  -
 به روش تیمه کمّی را توضیح دهد RFمبنا  تست  -
عامل بیمار  سفلیس )ترپوتما پالیادوم(  درباره تحوه بیماریزایی  -

 توضیح دهد

 :حرکتی-ب( حیطه روانی
برا  تموته هاا    CRPبا راهنمایی و تحت تظارت اسیاد، تست  -

مجهول را به همراه هم گروهی خاود باه روش تیماه کمّای اتجاام      
 دهد
 تییجه را گزارش و تفسیر کند  -

 :ج( حیطه عاطفی
 درس توجه کند در هنگام تدریس، با اتگیزه به -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشیه باشد   -
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 با اتگیزه و اشییاق، مطالب را در طول کالس پیگیر  تماید -

2 
خاوتی   هاا   آشنایی باا گاروه  

ABO   وRh   و روش هااااا
 ها تعیین آن

 داتشجو بیواتد

 الف( حیطه شناختی:
 ببردرا تام  ABOآلل ها  سیسیم گروه خوتی  -
 را بیان تماید ABOآلل ها  گروه خوتی  جایگاه ژتی -
 را توضیح دهد ABOتحوه توراث آلل ها  گروه خوتی  -
ژتوتیپ هاا و فنوتیاپ هاا  معماول در سیسایم گاروه خاوتی         -

ABO را ذکر تماید 
را شارح   ABOساخیار شیمیایی آتیای ژن هاا  گاروه خاوتی      -

 دهد
و زماان و   ABOآتیی باد  هاا  طبیعای گاروه خاوتی     درباره  -

 یح دهدتحوه تولید آن ها توض
و تحاوه   ABOگاروه خاوتی   درباره آتیی باد  هاا  مواوتییی    -

 تولید آن ها توضیح دهد
برا  تعیین  تموته خون  ها یژگیو روش صحیح تموته گیر  و -

 گروه خوتی به روش ها  مسیقیم و غیر مسیقیم را توضیح دهد
تعیاین گاروه خاوتی     (Cell type)اتواع روش هاا  مسایقیم    -

ABO  ببردرا تام 
به روش غیر مسایقیم   ABOاصول و تحوه تعیین گروه خوتی  - 

(Back type) را شرح دهد 
 % گلبول قرمز را شرح دهد3-5روش تهیه سوستاتسیون  -
به روش ها  مسیقیم و  ABOروش صحیح تعیین گروه خوتی  -

 غیر مسیقیم را شرح دهد
 و اهمیت آتیای ژن  Rhدرباره مهمیرین آتیی ژن ها  سیسیم  -

D    توضیح دهد 
 را شرح دهد Rhتحوه توارث آلل ها  گروه خوتی  -
توضایح   Rhدرباره ساخیار شیمیایی آتیی ژن ها  گروه خاوتی   -

 دهد
را بیان  Rhعلل تولید آتیی باد  ضد آتیی ژن ها  گروه خوتی  -

 تماید  
 را بیان تماید Rhکالس آتیی باد  ها  سیسیم گروه خوتی  -
به آتیای   Rhوال آتیی باد  ها  سیسیم شرایط بهینه برا  ات - 

 ژن ها  این سیسیم را شرح دهد
بااه روش اسااالید  را  Rhاصااول و تحااوه تعیااین گااروه خااوتی  -
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 توضیح دهد
به روش لوله ا  را توضایح   Rhاصول و تحوه تعیین گروه خوتی  -

 دهد

 :حرکتی-ب( حیطه روانی
اه تموته ها  خون مجهول را باه همار   Rhو  ABOگروه خوتی  -

 کندتعیین هم گروهی خود به روش مسیقیم )اسالید ( 
 و تییجه را گزارش و تفسیر کند

% گلباول قرماز   3-5از تموته ها  خون مجهاول، سوستاتسایون    -
 تهیه تماید

تموته ها  خون مجهاول را باه هماراه هام      ABOگروه خوتی  -
   تعیین کندگروهی خود به روش مسیقیم )لوله ا ( 

موته ها  خون مجهاول را باه هماراه هام     ت ABOگروه خوتی  -
 کندتعیین گروهی خود به روش غیر مسیقیم 

 تیایج را گزارش و تفسیر کند -

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با اتگیزه به درس توجه کند -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشیه باشد   -
 مایدبا اتگیزه و اشییاق، مطالب را در طول کالس پیگیر  ت -

3 
 ،آشنایی با تسات هاا  رایات   

 VDRLو  RPR، ویدال

 داتشجو بیواتد

 الف( حیطه شناختی:
 آتیی ژن ها  باکیر  بروسال را تام ببرد -
ایزوتایپ ها  مخیلف آتیی بااد  کاه بار ضاد بااکیر  بروساال        -

 ساخیه می شود را تام ببرد
را مبنا  تست رایات اساالید  باا اسایفاده از معارن رزبنگاال        -

 توضیح دهد
علت اتجام تست رایت لوله ا  پس از مثبت شادن تسات رایات     -

 اسالید  را توضیح دهد
 درباره اهمیت اتجام تست کومبس رایت توضیح دهد -
 تحوه تفسیر تیایج تست کومبس رایت را بیان تماید -
 رایت توضیح دهد-2MEدرباره اهمیت اتجام تست  -
بروسلوز )رایت اساالید ،  تست ها  تشخیص  یکل ریتفستحوه  -

 رایت( را شرح دهد-2MEرایت لوله ا ، کومبس رایت و 
 عوارض آلودگی با باکیر  ها  گوته سالموتال را تام ببرد -
 آتیی ژن ها  باکیر  سالموتال را تام ببرد -
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درباره ایزوتایپ و اهمیت آتیی بااد  هاا  ضاد آتیای زن هاا        -
 سالموتال توضیح دهد

 روش اتجام تست ویدال اسالید  را توضیح دهدمبنا  تست و  -
علت اتجام تست ویدال لوله ا  پس از مثبت شدن تست ویادال   -

 اسالید  را توضیح دهد
 تحوه تفسیر تیایج تست ویدال لوله ا  را شرح دهد -
 را توضیح دهد RPRمبنا  تست  -
 را توضیح دهد VDRLمبنا  تست  -
عاای ساافلیس را در تشااخیص قط FTA-ABSکاااربرد تساات  -

 توضیح دهد

 حرکتی:-ب( حیطه روانی

با راهنمایی و تحت تظارت اسیاد، تست رایت بارا  تموتاه هاا      -
مجهول را به همراه هم گروهی خود به روش اسالید  باا اسایفاده   

 دهداز معرن رزبنگال اتجام 
 تییجه را گزارش و تفسیر کند  -

 ج( حیطه عاطفی:
 به درس توجه کنددر هنگام تدریس، با اتگیزه  -
 در مباحث مطرح شده، مشارکت فعال داشیه باشد   -
 با اتگیزه و اشییاق، مطالب را در طول کالس پیگیر  تماید -

4 
آشنایی با تست ها  کاومبس  
و  مساایقیم و غیاار مساایقیم  

 کراس مچ

 داتشجو بیواتد

 الف( حیطه شناختی:
کاربرد تست کاومبس و مکاتیسام شناساایی آتیای بااد  هاا         -
 در این تست را توضیح دهد AHGاقص بوسیله ت
درباااره کاااربرد تساات کااومبس مساایقیم در تشااخیص آتماای    -

 توضیح دهد (HDN)هموالیییک توزادان 
 را بیان تماید HDNعلل بروز  -
درباااره کاااربرد تساات کااومبس مساایقیم در تشااخیص آتماای    -

 توضیح دهد (AIHA)هموالیییک اتوایمیون 
بس مسیقیم در تشخیص واکانش هاا    درباره کاربرد تست کوم -

 توضیح دهد (HTR)اتیقال خون تاسازگار 
 مبنا و روش اتجام تست کومبس مسیقیم را شرح دهد -
 عوامل مداخله گر در تست کومبس مسیقیم را تام ببرد -
 موارد کاربرد تست کومبس غیر مسیقیم را ذکر تماید -
 ح دهدمبنا و روش اتجام تست کومبس غیر مسیقیم را شر -
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در تست کومبس غیر مسیقیم  +Oعلت اسیفاده از گلبول قرمز  -
 را توضیح دهد

 عوامل مداخله گر در تست کومبس غیر مسیقیم را تام ببرد -
در مورد تاسازگار  ها  اتیقال خون و روش هاا  پیشاگیر  از    -

 آن ها توضیح دهد
کاربرد تست کراس مچ در پیشگیر  از تاسازگار  هاا  اتیقاال    -

 خون را شرح دهد
 کراس مچ ماژور و مینور را تعریف کند -
 کراس مچ ماژور و مینور را با یکدیگر مقایسه تماید -
 مبنا و روش اتجام تست کراس مچ ماژور را شرح دهد -
درباره فاز ها  مخیلف تست کراس مچ ماژور و توع آتیای بااد     -

 هایی که هر فاز را مثبت می کنند توضیح دهد
عیین خون سازگار بر اسااس تیاایج تسات کاراس ماچ را      تحوه ت -

 شرح دهد

 :حرکتی-ب( حیطه روانی
تست کراس مچ برا  تموته ها  کیسه خون و سارم مجهاول را    -

 به همراه هم گروهی خود اتجام دهد
 تییجه را گزارش و تفسیر کند -

 :ج( حیطه عاطفی
 در هنگام تدریس، با اتگیزه به درس توجه کند -
 ث مطرح شده، مشارکت فعال داشیه باشد  در مباح -
 با اتگیزه و اشییاق، مطالب را در طول کالس پیگیر  تماید -

5 
جمااب بنااد  مطالااب و رفااب  

 اشکال

 داتشجو بیواتد
 اهمیت و هدن ارائه این واحد درسی را بیان تماید -
 مباحث ارائه شده در طول ترم را شرح دهد -
 ان ترم شرکت تمایدبا اشییاق و اتگیزه در امیحان پای -

-شناخیی
 عاطفی

پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

- 120 
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 و پاسخ 
 آزمون پایاتی

 

 

 

 

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه کیپزش و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

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

 زادی بالینی؛ دکتر پرویز پاکژاصول 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 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 


