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1 
 ABOآشنایی با گروه خونیی  
 و روش های تعیین آن

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 ببردرا یام  ABOآلل های سیستم گروه خنیی  -
 را بیان یماید ABOآلل های سیستم گروه خنیی جایگاه ژیی  -
 را تنضیح دهد ABOیحنه تنراث آلل های گروه خنیی  -
را شور    ABOنیی ساختار شیمیایی آیتوی ژن هوای گوروه خو     -

 دهد
 ببردرا یام  ABOآیتی بادی های طبیعی گروه خنیی  -
 یگوروه خونی   یعو یطب یها یباد یآیتدرباره زمان و یحنه تنلید  -

ABO تنضیح دهد 
و یحونه   ABOدرباره آیتی بادی هوای موونییتی گوروه خونیی      -

 تنلید آن ها تنضیح دهد

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،
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برای تعیین  یمنیه خنن یها یژگیو روش صحیح یمنیه گیری و -
 گروه خنیی به روش های مستقیم و غیر مستقیم را تنضیح دهد

تعیوین گوروه خونیی     (Cell type)ایناع روش هوای مسوتقیم    -
ABO  ببردرا یام 

به روش غیر مسوتقیم   ABOاصنل و یحنه تعیین گروه خنیی  - 
(Back type) را شر  دهد 

 % گلبنل قرمز را شر  دهد3-5روش تهیه سنسپایسینن  -
به روش های مستقیم و  ABOروش صحیح تعیین گروه خنیی  -

 غیر مستقیم را تنضیح دهد

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
یمنیه های خنن مجهونل را بوه هموراه هوم      ABOگروه خنیی  -

 کندتعیین گروهی خند به روش مستقیم )اسالیدی( 
% گلبونل قرموز   3-5از یمنیه های خنن مجهونل، سنسپایسوینن    -

 تهیه یماید
یمنیه های خنن مجهونل را بوه هموراه هوم      ABOگروه خنیی  -

 کندتعیین گروهی خند به روش مستقیم )لنله ای( 
یمنیه های خنن مجهونل را بوه هموراه هوم      ABOگروه خنیی  -

 کندتعیین گروهی خند به روش غیر مستقیم 
 را گزارش و تفسیر کند یتایج -

 ج( حیطه عاطفی:
 به درس تنجه کنددر هنگام تدریس، با ایگیزه  -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 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:
 اهمیت آیتوی ژن و  Rhمهمترین آیتی ژن های سیستم درباره  -

D   تنضیح دهد  در این سیستم 
 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  
 کندا بیان ر Rhکالس آیتی بادی های سیستم گروه خنیی  -
بوه آیتوی    Rhی سیستم شرایط بهینه برای اتوال آیتی بادی ها -

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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 را شر  دهد Rhژن های 
بووه روش اسووالیدی را  Rhاصوونل و یحوونه تعیووین گووروه خوونیی  -

 تنضیح دهد
به روش لنله ای را تنضویح   Rhاصنل و یحنه تعیین گروه خنیی  -

 دهد
بادی های گروه  درباره ساختار شیمیایی، ینع آیتی ژن ها و آیتی -

، Lewis ،MN ،P ،Kell ،Lutheranهوووای خووونیی فرعوووی ) 
Kidd  وDuffyتنضیح دهد ) 

 حرکتی:-ب( حیطه روانی

یمنیوه هوای خونن مجهونل را بوه هموراه هوم         Rhگروه خنیی  -
 کندتعیین گروهی خند به روش اسالیدی 

% گلبونل قرموز   3-5از یمنیه های خنن مجهنل، سنسپایسوینن   - 
 تهیه یماید

یمنیوه هوای خونن مجهونل را بوه هموراه هوم         Rhگروه خنیی  -
 کندتعیین گروهی خند به روش لنله ای 

 را گزارش و تفسیر کند یتایج -

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

3 
آشنایی با تست های کونمبس  

 مستقیم و غیر مستقیم

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
کاربرد تست کونمبس و مکاییسوم شناسوایی آیتوی بوادی هوای        -

 در این تست را تنضیح دهد AHGیاقص بنسیله 
دربوواره کوواربرد تسووت کوونمبس مسووتقیم در تشووخیص آیمووی    -

 تنضیح دهد (HDN)همنالیتیک ینزادان 
 را بیان یماید HDNعلل بروز  -
دربوواره کوواربرد تسووت کوونمبس مسووتقیم در تشووخیص آیمووی    -

 تنضیح دهد (AIHA)همنالیتیک اتنایمینن 
درباره کاربرد تست کنمبس مستقیم در تشخیص واکونش هوای    -

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

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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 مبنا و روش ایجام تست کنمبس غیر مستقیم را شر  دهد -
در تست کنمبس غیر مستقیم  +Oعلت استفاده از گلبنل قرمز  -

 را تنضیح دهد
 ستقیم را یام ببردعنامل مداخله گر در تست کنمبس غیر م -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی

تست کنمبس مستقیم برای یمنیه های مجهنل را به همراه هوم   -
 دهدگروهی خند ایجام 

تست کنمبس غیر مسوتقیم بورای یمنیوه هوای مجهونل را بوه        - 
 دهدهمراه هم گروهی خند ایجام 

 را گزارش و تفسیر کند یتایج -

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

 آشنایی با تست کراس مچ 4

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
در منرد یاسازگاری های ایتقال خنن و روش هوای پیشوگیری از    -

 آن ها تنضیح دهد
کاربرد تست کراس مچ در پیشگیری از یاسازگاری هوای ایتقوال    -

 خنن را شر  دهد
   کندکراس مچ ماژور و میننر را تعریف  -
 مبنا و روش ایجام تست کراس مچ ماژور را شر  دهد -
فاز های مختلف تست کراس مچ ماژور و درباره ینع آیتوی  درباره  -

 دهدبادی هایی که هر فاز را مثبت می کنند تنضیح 
یحنه تعیین خنن سازگار بر اسواس یتوایج تسوت کوراس موچ را       -

 تنضیح دهد

 حرکتی:-ب( حیطه روانی

تست کراس مچ برای یمنیه های کیسه خنن و سورم مجهونل را    -
 ئهدبه همراه هم گروهی خند ایجام 

 یتایج را گزارش و تفسیر کند -

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

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئن پروژکتنر، 
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5 
آشنایی بوا روش تعیوین تیتور    

 آیتی بادی

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 درباره مفهنم تیتر آیتی بادی تنضیح دهد -
 لین را ذکر یمایداهمیت و کاربرد تیتراسینن آیتی بادی در با -
 را تنضیح دهد Anti-Aاصنل و روش تعیین تیتر  -
 را شر  دهد Anti-Bاصنل و روش تعیین تیتر  -
 را تنضیح دهد Anti-Dاصنل و روش تعیین تیتر  -
 یحنه گزارش و تفسیر یتایج تیتراسینن آیتی بادی را بیان یماید -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
 دهدرا ایجام  Anti-Dن تحت یظارت استاد، تیتراسین -
 یتیجه را گزارش و تفسیر یماید  -

 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 -

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پاسخ،  پرسش و

بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،
 مناد آمنزشی
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6 
آشووونایی بوووا روش شووومارش    

ان سوولنل هووا و سوونجش میووز 
 رسنب گلبنلی 

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
یحنه تهیه و آماده سازی خنن برای شمارش گلبنل های سوفید   -

 را تنضیح دهد
یحنه استفاده از الم یئنبار و شمارش گلبنل های سوفید بوا ایون     -

 الم را شر  دهد
 فاکتنر های منثر بر سرعت رسنب گلبنلی را بیان یماید -
 در تشخیص های بالینی تنضیح دهد ESRد یتایج درباره کاربر -
 به روش وسترگرین را شر  دهد ESRیحنه سنجش  -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
با استفاده از الم یئنبار، گلبنل های سوفید یوک یمنیوه خونن را      -

 کندشمارش 
یک یمنیه خونن   ESRبه روش وسترگرین، تحت یظارت استاد،  -
 سنجش یمایدرا 
 کند و تفسیر ارشرا گز 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 -

شناختی، 
-روایی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرایی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 ایجام آزمایش

د، ماژیک، وایت بر
ویدئن پروژکتنر، 
کتاب، یرم افزار 
Power Point ،
 مناد آمنزشی
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7 
آشنایی با روش های تشخیص 

 بارداری

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
 تنضیح دهد HCGزمان تنلید  درباره منبع و -
 در بارداری طبیعی را بیان یماید HCGالگنی تغییرات غلظت  -
علت طراحی تست های تشخیص بارداری بور مبنوای شناسوایی     -

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

 بیان یماید
ی بوه روش آگلنتیناسوینن   اصنل و مبنای تست تشخیص باردار -

 مستقیم را شر  دهد
اصنل و مبنوای تسوت تشوخیص بوارداری بوه روش ممایعوت از        -

 آگلنتیناسینن را شر  دهد
 اصنل و مبنای تست یناری تشخیص بارداری را تنضیح دهد -
منارد مثبت کاذب و منفی کاذب تست های تشوخیص بوارداری    -

 را بیان یماید

 حرکتی:-ب( حیطه روانی 
تست تشخیص بارداری برای یمنیه های مجهنل را به همراه هوم   -

 دهدگروهی خند به روش آگلنتیناسینن مستقیم ایجام 
تست تشخیص بارداری برای یمنیه های مجهنل را به همراه هوم   -

 دهدگروهی خند به روش ممایعت از آگلنتیناسینن ایجام 
راه هوم  تست تشخیص بارداری برای یمنیه های مجهنل را به هم -

 دهدگروهی خند به روش یناری ایجام 
 را گزارش و تفسیر کند 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 -

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

120 

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

Quiz  جلسه
 آینده

 تکنینی
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 آشنایی با روش های تشخیص
 VDRLسفلیس )تست های 

( و غربالگری زیوان در  RPRو 
دوران بارداری از یظر ابوتال بوه   

 سفلیس

 دایشجن بتناید

 الف( حیطه شناختی:
دربوواره عاموول بیموواری سووفلیس )ترپنیمووا پالیوودوم( و یحوونه           -

 بیماری زایی آن تنضیح دهد
 راه های ابتال به سفلیس اکتسابی را ذکر یماید -
س مادرزادی برای جنین و یونزادان مبوتال را بیوان    عنارض سفلی -

 کند

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

120 

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

سب مجهنل و ک
آمادگی برای 

 تکنینی
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ویژگی های آیتی ژن های ترپنیموایی و غیور ترپنیموایی را ذکور      -
 کند
را  RPRو  VDRLویژگی های یمنیه مناسب برای تست های  -

 شر  دهد
و یحنه ایجام این تست را تنضیح  VDRLاصنل و مبنای تست  -

 دهد
ایجام ایون تسوت را تنضویح     و یحنه RPRاصنل و مبنای تست  -

 دهد
و  VDRLمنارد خطا، مثبوت و منفوی کواذب در تسوت هوای       -

RPR را بیان یماید 
در تشووخیص قطعووی سووفلیس را  FTA-ABSکوواربرد تسووت  -

 تنضیح دهد

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
برای یمنیه های مجهنل را به هموراه هوم گروهوی     RPRتست  -

 دهدخند به روش کیفی ایجام 
 را گزارش و تفسیر کندو یتیجه  
برای یمنیه های مجهنل را به هموراه هوم گروهوی     RPRتست  -

 دهدخند به روش ییمه کمّی ایجام 
 را گزارش و تفسیر کند یتایج - 

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

Quiz  جلسه
 آینده

9 
جمووع بنوودی مطالووب و رفووع  

 اشکال

 دایشجن بتناید
 اهمیت و هدف ارائه این واحد درسی را بیان یماید -
 مباحث ارائه شده در طنل ترم را شر  دهد -
 با اشتیاق و ایگیزه در امتحان پایان ترم شرکت یماید -

-شناختی
 عاطفی

پرسش و پاسخ، 
 هیبحث گرو

- 120 
شرکت در پرسش 

 و پاسخ 
 آزمنن پایایی

 

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