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 بخش ب:

 شماره

 /جلسه

 تاريخ

 زمان و

 جلسه

 یکل هدف

 جلسه

اهداف ويژه رفتاري)بر اساس                   

سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

)عنوان و  سيتدر روش تعيين رفتار ورودي 

 چگونگی اجرا(

 تدريس منابع ارزشيابی شيوه تکاليف  یآموزش ليوسا

  درصد متد

ات کلی با ییآشنا 1

ایمنوهماتولوژِی 

 و بانک خون

 :بتواند دانشجو

ا ذکر رتفاوت آگلوتینوژن و آگلوتینین ها -1

 نماید

آگلوتیناسیون، همولیز و مکانیسم  -2

 را بیان کند شنرولوفورمی

ا ر نقش ایمنوگلوبولین های گرم و سرد  -3

 شرح دهد

نقش سیستم کمپلمان را از منظر  -4

 ذکر نمایدایمنوهماتولوژی 

را  وقیمکانیسم همولیز داخل و خارج عر -5

 بیان کنداز منظر ایمنوهماتولوژی 

 

 فهم  و بیانآشنایی 

آنتی ژن، ایمنوژن و 

ساختار ایمنوگلوبولین 

 ها

، بحث و سخنرانی

 پرسش،ی گروهیگفتگو

با استفاده از  و پاسخ

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

یا کمتازیا پرزی 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

ی جواب جستجو

 برای جلسه آینده

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یزکوئ ،درصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

بصورت  امتحان میان ترم

 22 تستی و جواب کوتاه

 02درصد، ازمون فاینال 

بصورت تستی،جواب  درصد

 کوتاه و تشریحی

1.Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

2. Kathy D. Blaney, 

Paul AR, Howard: 

Basic  applied 

concept of 

Immunohematology, 

2017,Mosby 
اصول و روش های  -3

در بانک  آزمایشگاهی

دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 

 



 

گروه  با ییآشنا 2

 ABOخونی 

 دانشجو بتواند:

ساختار بیوشیمیایی آنتی ژنهای گروه -1

 ذکر نماید  ABOخونی 

گروه های اصلی و زیر گروههای تفاوت  -2

ABO  بیان کندرا 

ویژگیهای آنتی بادهای گروه خونی  -3

ABO   شرح دهد راو اهمیت آنها 

ناسازگاری خونی بین مادر  لوژیوزیپاتوفی -4

 ذکر نمایدرا  ABOو جنین  از نوع 

در فرایند  ABOاهمیت تعیین سازگاری  -5

 را بیان کند پیوند و تزریق خون

 

با اهمیت آشنایی 

آزمایشات تعیین گروه 

 خونی در آزمایشگاه

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

امتحان میان ترم بصورت 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 

درصد بصورت تستی،جواب 

 کوتاه و تشریحی

1.Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

2. Kathy D. Blaney, 

Paul AR, Howard: 

Basic  applied 

concept of 

Immunohematology, 

2017,Mosby 
اصول و روش های  -3

در بانک  آزمایشگاهی

دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 

گروه  بایی آشنا 3

 RHخونی 
 دانشجو بتواند:

ساختار بیوشیمیایی آنتی ژنهای گروه -1

 ذکر نماید  RHخونی 

تفاوت گروه های اصلی و زیر گروههای  -2

RH را بیان کند 

  RHویژگیهای آنتی بادهای گروه خونی  -3

 و اهمیت آنها را شرح دهد

لوژی ناسازگاری خونی بین مادر وزیپاتوفی -4

 را ذکر نماید RHو جنین  از نوع 

 را بیان کندنقش ایمنوگلوبولین  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با اهمیت

آزمایشات تعیین گروه 

 خونی در آزمایشگاه

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

بصورت امتحان میان ترم 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 

درصد بصورت تستی،جواب 

 کوتاه و تشریحی

1.Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

2. Kathy D. Blaney, 

Paul AR, Howard: 

Basic  applied 

concept of 

Immunohematology, 

2017,Mosby 
اصول و روش های  -3

در بانک  آزمایشگاهی

دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 



گروه  بایی آشنا 4

و  Kellخونی 

kidd 

 دانشجو بتواند:

ساختار بیوشیمیایی آنتی ژنهای گروه -1

 ذکر نمایدرا  Kiddو   Kellخونی 

ویژگیهای آنتی بادهای گروه خونی  -2

kell   وkidd  و اهمیت آنها را شرح دهد 

لوژی ناسازگاری خونی بین مادر وزیپاتوفی -3

 را ذکر نماید kellو جنین  از نوع 

 

اختالالت آشنایی با 

ژنتیکی مرتبط با 

فنوتیپ نول یا ضعیف 

 گروه های خونی فرعی

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

پاسخ با استفاده از و 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

امتحان میان ترم بصورت 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 

درصد بصورت تستی،جواب 

 کوتاه و تشریحی

1.Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

2. Kathy D. Blaney, 

Paul AR, Howard: 

Basic  applied 

concept of 

Immunohematology, 

2017,Mosby 
اصول و روش های  -3

در بانک  آزمایشگاهی

دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 

گروه  بایی آشنا 6و  5 

و  Duffyخونی 

Lewis  وP 

 دانشجو بتواند:

ساختار بیوشیمیایی آنتی ژنهای گروه -1

 ذکر نمایدرا  Pو  Lewisو  Duffyخونی 

ویژگیهای آنتی بادهای گروه خونی  -2

Duffy  وLewis  وP  و اهمیت آنها را

 شرح دهد

بیماریهای مختلف  ولولوژیزیپاتوفی -3

و  Duffyمرتبط با گروه های خونی 

Lewis  وP را ذکر نماید 

 

اختالالت آشنایی با 

ژنتیکی و بیمارهای  

مرتبط با فنوتیپ های 

مختلف گروه های 

 خونی فرعی

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

  اینترنتیاز منابع 

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

امتحان میان ترم بصورت 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 

درصد بصورت تستی،جواب 

 کوتاه و تشریحی

1.Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

2. Kathy D. Blaney, 

Paul AR, Howard: 

Basic  applied 

concept of 

Immunohematology, 

2017,Mosby 
اصول و روش های  -3

در بانک  آزمایشگاهی

دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 



آشنایی با گروه  8و  0

و  MNsuخونی 

Lu  وIi 

 دانشجو بتواند:

ساختار بیوشیمیایی آنتی ژنهای گروه -1

 ذکر نمایدرا   Iiو  Luو  MNsuخونی 

ویژگیهای آنتی بادهای گروه خونی  -2

MNsu  وLu  وIi و اهمیت آنها را شرح دهد 

بیماریهای مختلف  ولولوژیزیپاتوفی -3

 Iiو  Luو  MNsuمرتبط با گروه های خونی 

 را ذکر نماید

 

اختالالت آشنایی با 

ژنتیکی و بیمارهای  

مرتبط با فنوتیپ های 

مختلف گروه های 

 خونی فرعی

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

امتحان میان ترم بصورت 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 

جواب  درصد بصورت تستی،

 کوتاه و تشریحی

1.Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

2. Kathy D. Blaney, 

Paul AR, Howard: 

Basic  applied 

concept of 

Immunohematology, 

2017,Mosby 
اصول و روش های  -3

در بانک  آزمایشگاهی

دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 

ند فرایآشنایی با  12و  9

 آهداء خون

 دانشجو بتواند:

 بداند خون انتقال اریخچهت-1

 را نام ببرد خون اهدا معمول شرایط -2

 را بیان کند خون اهدا از موقت ممانعت شرایط-3

 را ذکر کند خون اهدا از دائم ممانعت شرایط-4

 راتوضیح دهد خون اهدا نامطلوب های واکنش-5

 را شرح دهد اتولوگ اهدا-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د فراینشنایی و بیان آ

  واکنش وازوواگال

 

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

امتحان میان ترم بصورت 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02 درصد، ازمون فاینال

درصد بصورت تستی،جواب 

 کوتاه و تشریحی

1.Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

2. Kathy D. Blaney, 

Paul AR, Howard: 

Basic  applied 

concept of 

Immunohematology, 

2017,Mosby 
صول و روش های ا -3

در بانک  آزمایشگاهی

دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 



آشنایی با فرایند  12و  11

تهیه فراوردهها 

 ی خونی

 دانشجو بتواند:

 تهیه و کاربرد  بالینی خون کامل را بداند-1

تهیه و کاربرد  بالینی گلبول قرمز فشرده  -2

 را بداند

خون شسته شده تهیه و کاربرد  بالینی  -3

 و کم لکوسیت را بداند

تهیه و کاربرد  بالینی خون کم لکوسیت  -4

 را بداند

د فراینآشنایی و بیان 

واکنش های تب زا 

 متاثر از لکوسیتها

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

امتحان میان ترم بصورت 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 

درصد بصورت تستی،جواب 

 کوتاه و تشریحی

1.Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

2. Kathy D. Blaney, 

Paul AR, Howard: 

Basic  applied 

concept of 

Immunohematology, 

2017,Mosby 
اصول و روش های  -3

در بانک  آزمایشگاهی

دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 

و  13

14 

ادامه آشنایی با 

فرایند تهیه 

ی  فراوردهها

 خونی

 دانشجو بتواند:

 را بداند FFP تهیه و کاربرد  بالینی -1

ا فراوده پالکتی رتهیه و کاربرد  بالینی  -2

 توضیح دهد

 را ذکر کند IVIG تهیه و کاربرد  بالینی -3

 فراورده تهیه و کاربرد بالینی  -4

 گرانولوسیتی را شرح دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

د فراینآشنایی و بیان 

واکنش های مرتبط با  

 مقاومت پالکتی 

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

صورت امتحان میان ترم ب

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 

درصد بصورت تستی،جواب 

 کوتاه و تشریحی
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آشنایی با فرایند  15

نگهداری 

فراورده های 

 خونی

 دانشجو بتواند:

فراورده خون و  دما و شرایط نگهداری  -1

 را بداند ی خونیها

تغییرات رخ داده شده حین نگهداری  -2

 فراورده ها را ذکر کند

مواد افزودنی و جوان کننده مورد استفاده -3

 در تهیه فراورده ها را شرح دهد

جایگزین های مورد استفاده خون را نام -4

 ببرد

با خون آشنایی 

مصنوعی و فراورده 

کریستالوییدی و 

 کلوبیدی 

، بحث و گفتگوی سخنرانی

و پاسخ با  پرسشگروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
Problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

امتحان میان ترم بصورت 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 

درصد بصورت تستی،جواب 

 کوتاه و تشریحی
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در بانک  آزمایشگاهی

ر گل افشان دکت خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 

آشنایی با  16

بیماری 

هموالیتیک 

نوزادی -جنینی

HDFN  

 بتواند انشجو د

-هموالیتیک جنینیبیماری کلیات -1

 را بیان کند HDFNنوزادی 

پاتوفیزیولوژی بیماری هموالیتیک  -2

 را شرح دهد HDFNنوزادی -جنینی

ویژگیهای بالینی بیماری هموالیتیک -3

 را نام ببرد HDFNنوزادی -جنینی

ویژگیهای آزمایشگاهی بیماری  -4

ذکر  HDFNنوزادی -هموالیتیک جنینی

 کند

 

 

نحوه  آشنایی و بیان

تعویض خون   فرایند

  نوزادان

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

  اینترنتیاز منابع 

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا  یز، کوئدرصد 5

، درصد 5کالسی  جواب کوتاه

امتحان میان ترم بصورت 

 22تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال 
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دکتر گل افشان  خون

 انتشارات دانشگاه شیراز

 

د با فراینآشنایی  10

 همافرزیس

 دانشجو بتواند:

 مفهوم همافرزیس را بداند -1

 شرایط سایتوفرزیس اهدایی را ذکر کند-2

کاربرد انواع سیاتوفرزیس و پالکت  -3

 فرزیس و پالسمافرزیس را شرح دهد

شرایط  جمع آوری سلولهای بنیادی -4

 خونساز را توضیح دهد

 ر درمانی وکاربرد سایتوفرزیس رو از منظ-5

 بالینی بیان کند  

ند با فرایند پیوآشنایی 

سلولهای بنیادی 

  BMTخونساز  

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 مبا نرکامپیوتر 

افزار آفیس 

 پاورپوینت،

پرزی یا کمتازیا 

زبان به  و 

یا  یانگلیس

در  فارسی

صفحه اسکرین 

  LCD-TVیا 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

 5بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

وتاه ک درصد، کوئیز تستی یا جواب

درصد، امتحان میان  5کالسی 

ترم بصورت تستی و جواب کوتاه 

 02درصد، ازمون فاینال  22
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درصد بصورت تستی،جواب کوتاه   

 و تشریحی

اصول و روش های  -3

دکتر  در بانک خون آزمایشگاهی

گل افشان انتشارات دانشگاه 

 شیراز
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