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 )دقیقه(
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

  ABOآشنایی با گروه خونی  1

 بتواند دانشجو

 الف( حیطه شناختی:
 را نام ببرد ABOآلل های سیستم گروه خونی  -
را بیرا    ABOگرروه خرونی    مرتبط با سیستمجایگاه های ژنی  -

 نماید
 را توضیح دهد ABOنحوه توراث آلل های گروه خونی  -
را شرر    ABOساختار شیمیایی آنتری ژ  هرای گرروه خرونی      -

 دهد
 ببردرا نام  ABOخونی  آنتی بادی های طبیعی گروه -
 ABOتی بادی های طبیعری گرروه خرونی    درباره نحوه تولید آن -

 توضیح دهد
 ABOآنتی بادی های مصونیتی گروه خرونی   نحوه تولید درباره -

 توضیح دهد

 ( حیطه عاطفی:ب

شناختی، 
-روانی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی
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شرکت در پرسش 
پاسخ انتهای و 

کسب کالس و 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –ش و پاسخ پرس –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


اوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قض 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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 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 در مباحث مطر  شده، مشارکت فعال داشته باشد   -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -

2 
روش هرای تعیرین   آشنایی برا  
  ABOگروه خونی 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
روش صحیح نمونه گیرری بررای تعیرین گرروه خرونی بره روش        -

 مستقیم را توضیح دهد
روش صحیح نمونه گیری برای تعیین گروه خونی به روش غیرر   -

 مستقیم را توضیح دهد
ن گرروه خرونی   تعیری  (Cell type)انواع روش هرای مسرتقیم    -

ABO را نام ببرد 
به روش هرای مسرتقیم    ABOنحوه صحیح تعیین گروه خونی  -

(Cell type) را توضیح دهد 
بره روش غیرر مسرتقیم     ABOنحوه صحیح تعیین گروه خونی  -

(Back type) را شر  دهد 

 حرکتی:-ب( حیطه روانی

نمونره   ABOبا راهنمایی و تحت نظرار  اسرتاد، گرروه خرونی      -
  مجهول را به همراه هم گروهی خود بره روش مسرتقیم   های خو

 کند)اسالیدی( تعیین 
نمونره   ABOبا راهنمایی و تحت نظرار  اسرتاد، گرروه خرونی      -

های خو  مجهول را به همراه هم گروهی خود بره روش مسرتقیم   
 کند)لوله ای( تعیین 

نمونره   ABOبا راهنمایی و تحت نظرار  اسرتاد، گرروه خرونی      -
هول را به همرراه هرم گروهری خرود بره روش غیرر       های خو  مج

 کندمستقیم تعیین 
 نمایدرا گزارش و تفسیر  نتایج  -

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

 شناختی،
-روانی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 انجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی

120 

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

Quiz  جلسه
 آینده

 تکوینی

3 
و  Rhبا گرروه خرونی    آشنایی

گررروه هررای خررونی فرعرری و      
 Rhروش های تعیین 

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
  را نام ببرد Rhمهمترین آنتی ژ  های سیستم  -
 توضیح دهد  D درباره اهمیت آنتی ژ   -

شناختی، 
-روانی

حرکتی، 

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، نرم افزار 

120 
شرکت در پرسش 
و پاسخ انتهای 

، گزارش کالس
 تکوینی
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 را شر  دهد Rhنحوه توارث آلل های گروه خونی  -
توضریح   Rhوه خرونی  درباره ساختار شیمیایی آنتی ژ  های گر -

 دهد
را بیا   Rhعلل تولید آنتی بادی ضد آنتی ژ  های گروه خونی  -

 نماید  
 نمایدرا بیا   Rhکالس آنتی بادی های سیستم گروه خونی  -
بره آنتری    Rhی سیستم شرایط بهینه برای اتصال آنتی بادی ها -

 را شر  دهد این سیستمژ  های 
 اسالیدی را توضیح دهد به روش Rhتعیین گروه خونی نحوه  -
 به روش لوله ای را توضیح دهد Rhنحوه تعیین گروه خونی  -
حرائز اهمیرت برالینی     گروه های خونی فرعی ویژگی هایدرباره  -

 توضیح دهد

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
نمونره هرای    Rhگروه خرونی  و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  -

روش اسرالیدی   خو  مجهول را به همرراه هرم گروهری خرود بره     
 کندن یتعی
نمونره هرای    Rhگروه خرونی  و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  -

تعیرین  خو  مجهول را به همراه هم گروهی خود به روش لوله ای 
 کند
 نمایدرا گزارش و تفسیر  نتایج -

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

، Power Point انجام آزمایش عاطفی
 مواد آموزشی

نتایج نمونه های 
مجهول و کسب 
آمادگی برای 

Quiz  جلسه
 آینده

4 
آشنایی با تست های کرومبس  

 مستقیم و غیر مستقیم

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 بیا  نمایدکاربرد تست کومبس را  -
در  AHGمکانیسم شناسایی آنتی بادی هرای نرا ب بوسریله      -

 هدتست کومبس را توضیح د
دربرراره کرراربرد تسررت کررومبس مسررتقیم در تشررخیب آنمرری    -

 توضیح دهد (HDN)هموالیتیک نوزادا  
 را بیا  نماید HDNعلل بروز  -
دربرراره کرراربرد تسررت کررومبس مسررتقیم در تشررخیب آنمرری    -

 توضیح دهد (AIHA)هموالیتیک اتوایمیو  

اختی، شن
-روانی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 انجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی

120 

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

Quiz  جلسه
 آینده

 تکوینی
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درباره کاربرد تست کومبس مستقیم در تشخیب واکرنش هرای    -
 توضیح دهد (HTR)خو  ناسازگار انتقال 

 روش انجام تست کومبس مستقیم را شر  دهد -
 عوامل مداخله گر در تست کومبس مستقیم را نام ببرد -
 موارد کاربرد تست کومبس غیر مستقیم را ذکر نماید -
 روش انجام تست کومبس غیر مستقیم را شر  دهد -
غیر مستقیم در تست کومبس  +Oعلت استفاده از گلبول  رمز  -

 را توضیح دهد
 عوامل مداخله گر در تست کومبس غیر مستقیم را نام ببرد -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
تست کومبس مسرتقیم بررای   و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  -

 دهدنمونه های مجهول را به همراه هم گروهی خود انجام 
قیم تست کومبس غیرر مسرت  و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  - 

    دهرد برای نمونه های مجهول را به همراه هم گروهی خرود انجرام   
 نمایدرا گزارش و تفسیر  نتایج -

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

 شنایی با تست کراس مچآ 5

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 توضیح دهد راناسازگاری های انتقال خو  بروز  علت های -
روش های پیشگیری از برروز ناسرازگاری هرای انتقرال خرو  را       -

 توضیح دهد
کاربرد تست کراس مچ در پیشگیری از ناسازگاری هرای انتقرال    -

 خو  را شر  دهد
 را تعریف نماید کراس مچ ماژور -
 ر را تعریف نمایدوکراس مچ مین -
 روش انجام تست کراس مچ ماژور را شر  دهد -
 ببرد فاز های مختلف تست کراس مچ ماژور را نام -
را مثبرت مری    کراس مچ درباره نوع آنتی بادی هایی که هر فاز - 

 کنند توضیح دهد
را  نحوه تعیین خو  سازگار بر اسراس نترایج تسرت کرراس مرچ      -

 دهد شر 

شناختی، 
-روانی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 
 انجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
 مواد آموزشی
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کالس، گزارش 
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 آینده

 تکوینی
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 حرکتی:-ب( حیطه روانی
      تسررت کرراس مررچ برررای و تحررت نظرار  اسررتاد،   راهنمرراییبرا   -

نمونه های کیسه خو  و سرم مجهرول را بره همرراه هرم گروهری      
 دهدخود انجام 

 نمایدرا گزارش و تفسیر  نتایج -

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

6 
آشنایی با روش های تشخیب 

 بارداری

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 توضیح دهد HCGدرباره منبع تولید  -
 در بارداری طبیعی را بیا  نماید HCGالگوی تغییرا  غلظت  -
علت طراحی تست های تشخیب بارداری برر مبنرای شناسرایی     -

 را شر  دهد HCGزنجیره بتای 
ویژگی های نمونه مناسب برای تست های تشرخیب برارداری را    -

 بیا  نماید
تست تشخیب بارداری به روش آگلوتیناسیو  مستقیم را  اصول -

 شر  دهد
سریو   اصول تست تشخیب بارداری به روش ممانعت از آگلوتینا -

 را شر  دهد
 اصول تست نواری تشخیب بارداری را توضیح دهد -
 کاذب تست های تشخیب بارداری را بیا  نماید نتایجموارد  -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی 

تست تشخیب برارداری بررای   و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  -
نمونرره هررای مجهررول را برره همررراه هررم گروهرری خررود برره روش  

 دهدتقیم انجام آگلوتیناسیو  مس
تست تشخیب بارداری بررای  و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  - 

نمونه های مجهول را به همراه هم گروهی خود بره روش ممانعرت   
 دهداز آگلوتیناسیو  انجام 

تست تشخیب بارداری بررای  و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  - 
ش نرواری  نمونه های مجهول را به همراه هم گروهری خرود بره رو   

 دهدانجام 
 نمایدرا گزارش و تفسیر  نتایج -

شناختی، 
-روانی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
، پرسش و پاسخ
بحث گروهی، 
 انجام آزمایش

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
کیت های 
 آموزشی

120 

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

Quiz  جلسه
 آینده

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

7 
، CRPآشنایی با تسرت هرای   

RF  وRPR/VDRL 

 بتواند دانشجو

 الف( حیطه شناختی:
 بردپروتئین های فاز حاد را نام ب -
 در پاسخ های ایمنی را ذکر نماید پروتئین های فاز حاداهمیت   -
 در سرم را توضیح دهد CRPاهمیت اندازه گیری  -
سررم   CRPبیماری ها و شرایط پاتولوژیک که در آ  ها غلظت  -

 افزایش می یابد را ذکر نماید
 را شر  دهد CRPونه گیری برای تست نحوه نم -
 به روش کیفی را توضیح دهد CRPتست  یمبنا -
 به روش نیمه کمّی را توضیح دهد CRPمبنای تست  -
 علت بروز بیماری آرتریت روماتوئید را توضیح دهد -
بررا پرراتوژنز بیمرراری آرتریررت  (RF)ارتبرراف فرراکتور روماتوئیررد  -

 روماتوئید را شر  دهد
 به روش کیفی را توضیح دهد RF تستی مبنا -
 به روش نیمه کمّی را توضیح دهد RFمبنای تست  -
یماری سفلیس )ترپونما پالیردوم(  ب بیماریزایی عامل نحوه درباره -

 توضیح دهد
 را توضیح دهد RPRمبنای تست  -
 را توضیح دهد VDRLمبنای تست  -
در تشررخیب  طعرری سررفلیس را  FTA-ABSکرراربرد تسررت  -

 دتوضیح ده

 حرکتی:-ب( حیطه روانی
برای نمونه هرای   CRPتست و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  -

مجهول را به همراه هم گروهی خرود بره روش نیمره کمّری انجرام      
 دهد
 نتیجه را گزارش و تفسیر کند  -

 ج( حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس، با انگیزه به درس توجه کند -
 ال داشته باشد  در مباحث مطر  شده، مشارکت فع -
 با انگیزه و اشتیاق، مطالب را در طول کالس پیگیری نماید -
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8 
، ASO هرای  آشنایی با تست
 رایت و ویدال

 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
 عوارض آلودگی با استرپتوکوک پیوژ  را نام ببرد -
 بر گلبول های  رمز را توضیح دهد Oاثر سم استرپتولیزین  -
به روش التکرس آگلوتیناسریو  را توضریح     ASOای تست مبن -

 دهد
پرس از مثبرت شرد  تسرت      ASOعلت انجام تسرت لولره ای    -

 التکس آگلوتیناسیو  را توضیح دهد
 به روش لوله ای را توضیح دهد ASOمبنای تست  -
بره روش لولره ای را تعریرف     ASOواحد تاد در گزارش تسرت   -

 کند
 ندبه روش لوله ای را ذکر ک ASOمحدوده مثبت نتایج تست  -
 آنتی ژ  های باکتری بروسال را نام ببرد -
ایزوتایپ های مختلف آنتی برادی کره برر ضرد براکتری بروسرال        -

 ساخته می شود را نام ببرد
مبنای تست رایرت اسرالیدی برا اسرتفاده از معررن رزبنگرال را        -

 توضیح دهد
سرت رایرت   علت انجام تست رایت لوله ای پس از مثبت شرد  ت  -

 اسالیدی را توضیح دهد
 درباره اهمیت انجام تست کومبس رایت توضیح دهد -
 نحوه تفسیر نتایج تست کومبس رایت را بیا  نماید -
 رایت توضیح دهد-2MEدرباره اهمیت انجام تست  -
تست های تشخیب بروسلوز )رایت اسرالیدی،   یکل ریتفسنحوه  -

 ( را شر  دهدرایت-2MEرایت لوله ای، کومبس رایت و 
 عوارض آلودگی با باکتری های گونه سالمونال را نام ببرد -
 آنتی ژ  های باکتری سالمونال را نام ببرد -
درباره ایزوتایپ و اهمیت آنتی برادی هرای ضرد آنتری ز  هرای       -

 سالمونال توضیح دهد
 مبنای تست و روش انجام تست ویدال اسالیدی را توضیح دهد -
یدال لوله ای پس از مثبت شد  تست ویردال  علت انجام تست و -

 اسالیدی را توضیح دهد
 نحوه تفسیر نتایج تست ویدال لوله ای را شر  دهد -

 حرکتی:-ب( حیطه روانی

برای نمونه هرای   ASOتست و تحت نظار  استاد،  راهنماییبا  -

شناختی، 
-روانی

حرکتی، 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 
بحث گروهی، 

 ایشانجام آزم

وایت برد، ماژیک، 
ویدئو پروژکتور، 
کتاب، نرم افزار 
Power Point ،
کیت های 
 آموزشی

120 

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

Quiz  جلسه
 آینده

 تکوینی
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مجهررول را برره همررراه هررم گروهرری خررود برره روش التکررس      
 دهدآگلوتیناسیو  انجام 

 نمایدیجه را گزارش و تفسیر نت  -

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

9 
جمررع بنرردی مطالررب و رفررع  

 اشکال
 

 دانشجو بتواند
 واحد درسی را بیا  نماید اهمیت و هدن ارائه این -
 مباحث ارائه شده در طول ترم را شر  دهد -
 با اشتیاق و انگیزه در امتحا  پایا  ترم شرکت نماید -

-شناختی
 عاطفی

پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

- 120 
شرکت در پرسش 

 و پاسخ 
 آزمو  پایانی
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