ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح درس ) ( Lesson Plan

ﻧﺎم درس :

اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران :

ﻧوع درس :
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﻋﻣﻠﯽ

ﻣدرس :

ﺗﻌداد واﺣد ١٫۵ :

ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗﻧدرو

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :

دوم ٩۶-٩٧

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس :

۴٧۶

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس :

۶٣٢

ﻣﺳؤول درس :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس :

٩۶/١١/١۴

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩٧/٣/٢۴ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ١۵:۴۵-١٧:١۵
روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری :

ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗﻧدرو

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ١٧:٣٠-١٩

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣطﮭری
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣطﮭری

روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس :

:

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ٩-١٩

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم :

ﺷرح درس  :در طول اﯾن درس اﻧواع آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺋوری و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺻورت
ﻋﻣﻠﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ و ﻧﯾز ﻧﺣوه ﺗﻔﺳﯾر آن ھﺎ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ
ﺷوﻧد.

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﺳت CRP
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت CRP
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٢ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﺳت  RFو ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺎﮐﺗور روﻣﺎﺗوﺋﯾد
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت  RFو ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺎﮐﺗور روﻣﺎﺗوﺋﯾد
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٣ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﺳت وﯾدال
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت وﯾدال
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۴ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﺳت ﮐراس ﻣﭻ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت ﮐراس ﻣﭻ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﺳت ﮐوﻣﺑس ) ( Coombs testﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۵ :

ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت ﮐوﻣﺑس ) ( Coombs testﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۶ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ھﺎی ﺧوﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ھﺎی ﺧوﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٧ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﺳت ﺷﻣﺎرش و اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد و ﺳﺎﯾر اﺟزای اﯾﻣﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎرش و اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد و ﺳﺎﯾر اﺟزای اﯾﻣﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٨ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :آزﻣﺎﯾﺷﺎت ادرار و ﮐﺷت آن
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ادرار و ﮐﺷت آن
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٩ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :آزﻣﺎﯾش ﺑﺗﺎ و ﮔراوﯾﻧدﮐس ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ﺑﺗﺎ و ﮔراوﯾﻧدﮐس ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن آزﻣﺎﯾش داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 -١ﻋﻠت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -٢روش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد و وﺳﺎﯾل اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش را ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
 -٣روش اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﻣراﺣل آن را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺷرح داده و اﻧﺟﺎم دھد.
 -۴ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺛﺑت و ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯾﻌﯽ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھد.
 -۶ﻣواردی ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد ﺑﺷﻧﺎﺳد و اﺛر آن ھﺎ در آزﻣﺎﯾش را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ  -ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ -اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﻋﻣﻠﮑردی
روش ﺗدرﯾس :
وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﮐﺗﺎب ،ﺗﺧﺗﮫ واﯾت ﺑرد ،ﻣواد و وﺳﺎﯾل و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو :
آزﻣون ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ١۵ﻧﻣره ﺣﺿور در ﮐﻼس  ٢ﻧﻣرهاﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﮔزارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه  ٣ﻧﻣرهﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ  :اراﺋﮫ ﮔزارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :اﻧﺟﺎم ﺻﺣﯾﺢ آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ

وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو  :ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾش از ﺣﺿور در ﮐﻼس درس ،ﺣﺿور ﻣﻧظم ﺗوام ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ در ﮐﻼس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ،ﻋدم
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،ﺛﺑت ﮔزارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ،آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻول اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه از ﻗﺑﯾل :ﭘوﺷﯾدن
روﭘوش ،ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش و ﻋﯾﻧﮏ ﻣﺧﺻوص ،ﭘرھﯾز از ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن در ﻣﺣﯾط آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و ...
ﻣﻧﺎﺑﻊ :
-١اﺑول ﻋﺑﺎس ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺳﻠوﻟﯽ ﻣﻠﮑوﻟﯽ ،١٣٨٧ ،ﻣﺗرﺟم :دﮐﺗر ﻣﺎھرو ﻣﯾر اﺣﻣدﯾﺎن ،ﺗﮭران :ﻧﺷر ﺳﻣﺎط.
-٢وﺟﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﻣد ،١٣٨٩ ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ،ﺗﮭران اﻧﺗﺷﺎرات ﺟﮭﺎد داﻧﺷﮕﺎھﯽ

3- Richard A. Goldsby, Thomas J. Kindt, Barbara A. Osborne, Janis Kuby, Immunology, W.H.
Freeman & Company, 2000.

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح دوره ) ( Course Plan
_____________________________________________________________________
ﻧﺎم درس :

اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران :

ﻧوع درس :
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﻋﻣﻠﯽ

ﻣدرس :

ﺗﻌداد واﺣد ١٫۵ :

ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗﻧدرو

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :

دوم ٩۶-٩٧

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس :

۴٧۶

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس :

۶٣٢

ﻣﺳؤول درس :

٩۶/١١/١۴

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩٧/٣/٢۴ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ١۵:۴۵-١٧:١۵
روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری :

ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗﻧدرو

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ١٧:٣٠-١٩

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣطﮭری
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣطﮭری

روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس :

:

ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ٩-١٩

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم :

ﺷرح درس  :در طول اﯾن درس اﻧواع آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺋوری و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺻورت
ﻋﻣﻠﯽ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﻧﺣوه اﻧﺟﺎم اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ و ﻧﯾز ﻧﺣوه ﺗﻔﺳﯾر آن ھﺎ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
اھداف ﮐﻠﯽ :
-١آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت CRP
 -٢آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت  RFو ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺎﮐﺗور روﻣﺎﺗوﺋﯾد
 -٣آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت وﯾدال
 -۴آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت ﮐراس ﻣﭻ
 -۵آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺳت ﮐوﻣﺑس ) ( Coombs testﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
 -۶آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ھﺎی ﺧوﻧﯽ
-٧آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎرش و اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد و ﺳﺎﯾر اﺟزای اﯾﻣﻧﯽ
 -٨آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﺎت ادرار و ﮐﺷت آن
 -٩آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ﺑﺗﺎ و ﮔراوﯾﻧدﮐس ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ

اھداف رﻓﺗﺎری :
-١ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﺗﺳت  CRPرا ﺷرح داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﺗﻔﺳﯾر
ﻧﻣﺎﯾد.
 -٢ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﺗﺳت  RFرا ﺷرح داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﺗﻔﺳﯾر
ﻧﻣﺎﯾد.
 -٣ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﺗﺳت وﯾدال را ﺷرح داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﺗﻔﺳﯾر
ﻧﻣﺎﯾد.
 -۴ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﺗﺳت ﮐراس ﻣﭻ را ﺷرح داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را
ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۵ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟﺎم ﻣراﺣ ل ﺗﺳت ﮐوﻣﺑس را ﺷرح داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را
ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -۶ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﺗﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ھﺎی ﺧوﻧﯽ را ﺷرح داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و
ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
-٧ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﺗﺳت ﺷﻣﺎرش و اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد و ﺳﺎﯾر اﺟزای اﯾﻣﻧﯽ را ﺷرح داده و ﺑﮫ
طور ﻋﻣﻠﯽ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
-٨ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟﺎم ﻣراﺣل آزﻣﺎﯾش ھﺎی ادرار و ﮐﺷت آن را ﺷرح داده و ﺑﮫ طور ﻋﻣﻠﯽ آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و
ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.
 -٩ﻋﻠت و ﻧﺣوه ی اﻧﺟ ﺎم ﻣراﺣ ل آزﻣ ﺎﯾش ﺑﺗ ﺎ و ﮔراوﯾﻧ دﮐس ﺗﺷ ﺧﯾص ﺣ ﺎﻣﻠﮕﯽ را ﺷ رح داده و ﺑ ﮫ ط ور ﻋﻣﻠ ﯽ آن را ﺑ ﮫ
اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣﺎﯾد.

روش ﺗدرﯾس :
وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﮐﺗﺎب ،ﺗﺧﺗﮫ واﯾت ﺑرد ،ﻣواد و وﺳﺎﯾل و دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو :

آزﻣون ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ١۵ﻧﻣره ﺣﺿور در ﮐﻼس  ٢ﻧﻣرهاﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﮔزارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه  ٣ﻧﻣرهﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ  :اراﺋﮫ ﮔزارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :اﻧﺟﺎم ﺻﺣﯾﺢ آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو  :ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾش از ﺣﺿور در ﮐﻼس درس ،ﺣﺿور ﻣﻧظم ﺗوام ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ در ﮐﻼس ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ،ﻋدم
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،ﺛﺑت ﮔزارش ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ،آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻول اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه از ﻗﺑﯾل :ﭘوﺷﯾدن
روﭘوش ،ﭘوﺷﯾدن دﺳﺗﮑش و ﻋﯾﻧﮏ ﻣﺧﺻوص ،ﭘرھﯾز از ﺧوردن و آﺷﺎﻣﯾدن در ﻣﺣﯾط آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه و ...

ﻣﻧﺎﺑﻊ :
-١اﺑول ﻋﺑﺎس ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ﺳﻠوﻟﯽ ﻣﻠﮑوﻟﯽ ،١٣٨٧ ،ﻣﺗرﺟم :دﮐﺗر ﻣﺎھرو ﻣﯾر اﺣﻣدﯾﺎن ،ﺗﮭران :ﻧﺷر ﺳﻣﺎط.
-٢وﺟﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺣﻣد ،١٣٨٩ ،اﯾﻣوﻧوﻟوژی ،ﺗﮭران اﻧﺗﺷﺎرات ﺟﮭﺎد داﻧﺷﮕﺎھﯽ

3- Richard A. Goldsby, Thomas J. Kindt, Barbara A. Osborne, Janis Kuby, Immunology, W.H.
Freeman & Company, 2000.

ﺗﻘوﯾم درس :
ﺟﻠﺳﮫ
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

ﻋﻧوان
ﺗﺳت CRP
ﺗﺳت  RFو ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺎﮐﺗور روﻣﺎﺗوﺋﯾد
ﺗﺳت وﯾدال
ﺗﺳت ﮐراس ﻣﭻ
ﺗﺳت ﮐوﻣﺑس ) ( Coombs testﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ھﺎی ﺧوﻧﯽ
ﺷﻣﺎرش و اﻧدازه ﮔﯾری ﮔﻠﺑول ھﺎی ﺳﻔﯾد و ﺳﺎﯾر اﺟزای اﯾﻣﻧﯽ
آزﻣﺎﯾﺷﺎت ادرار و ﮐﺷت آن
آزﻣﺎﯾش ﺑﺗﺎ و ﮔراوﯾﻧدﮐس ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ

ﻣدرس

