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 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:
 جلعِ اٍل: هقذهِ اصَل پبیِ ایوٌَّوبتَلَشی ٍ کبربردّبی آى در ببًک خَى

 اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:در پبیبى داًؽجَ قبدر 
 آؿٌبیی ثب اّذاف ػبصهبى اًشمبل خَى

 هشٍسی ثش اصَل طًشیک

 کبسثشد سٍؽ ّبی هَلکَلی دس ثبًک خَى

 سؼز اػیذ ًَکلئیک دس رخبیش خَى

 سٍؽ ّبی طًشیک هَلکَلی

 آؿٌبیی ثب فشم ّبی ثبًک خَى

 ٍاکٌؾ ّوبگلَسیٌبػیَى

 ٍاکٌؾ ّبی ّوبگلَسیٌبػیَى Scoringدسجِ 
 



 ABOجلعِ دٍم :ظیعتن گرٍُ خًَی 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 ABHثیَؿیوی ٍ طًشیک ػیؼشن 

 ABOآًشی طى ّبی 

 ABOآًشی ثبدی ّبی 

 ثشسػی طى ػکشسَس 

 فٌَسیخ ثوجئی ٍ دبساثوجئی

 ٍ ظبیر هؽکالت آى ABOجلعِ ظَم : بر طرف کردى ػذم تطببق ًتبیج گرٍُ بٌذی 

 یبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:در پب

 Aصیشگشٍّْبی فشػی 

 B(A)  ٍA (B)فٌَسیخ  

 طلِ ٍاسسَى

 دذیذُ آگلَسیٌبػیَى

 کبرة  Bدذیذُ 

 ػیغ ABگشٍُ 

 سٌبلط ػل سبیخ ٍ ثک سبیخ دس هَاسد هخشلف

 Rh: گرٍُ خًَی چْبرمجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 آًشی طًی ٍ ًظشیِ ّبی طًشیکی Rhن ػیؼش

  Dآًشی طى 

 ظؼیف  Dفٌَسیخ 

 دبسؿیبل Dفٌَسیخ 

 Gآًشی طى 

 آًشی طى ّبی سشکیجی

 دس سضسیك خَى Rhػیؼشن 

 1 :ظیعتن ّبی دیگر گرٍُ خَىپٌجنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 گشٍُ خًَی لَئیغ

 Iiگشٍُ خًَی 

 Pگشٍُ خَى 

 MNSsن گشٍُ خَى ػیؼش

 گشٍُ خًَی لَسشاى

 گشٍُ خَى دافی

 گشٍُ خَى کل

 گشٍُ خَى چیذس ٍ ساجشص

 2 :ظیعتن ّبی دیگر گرٍُ خَىؼؽنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 گشٍُ خَى گشثیچ

 گشٍُ خَى کشٍهش

 گشٍُ خَى دیِ گَ

 گشٍُ خَى کَلشَى

 گشٍُ خَى کبسر سایز



 بیضگشٍُ خَى ً

 OKگشٍُ خَى 

 : آؼٌبیی بب اًَاع اّذا کٌٌذُ ٍ هؼبفیت ّبّفتنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 هفَْم غشثبلگشی اّذا کٌٌذُ خَى

 ػَاالر ثشای حوبیز اص اّذا کٌٌذُ

 ػَاالر ثشای هحبفظز دسیبفز کٌٌذُ هبًٌذ ثیوبسی ّبی ػفًَی، ػَاالر هشثَغ ثِ هؼبفشر

 هؼبفیز ّبی هَلشی

 هؼبفیز ّبی دائوی

 یشیاسصیبثی فیضیکی دیؾ اص اّذا ؿبهل ظبّش اّذا کٌٌذُ، سؼییي هیضاى ّوَگلَثیي، ًجط، فـبس خَى، دسجِ حشاسر، ٍصى اّذا کٌٌذُ، ًبحیِ خًَگ

 سٍؽ خَد حزفی هحشهبًِ اّذا کٌٌذُ

 هحبػجِ اػشفبدُ اص ٍصى اّذا کٌٌذُ ثشای جوغ آٍسی همذاس خَى

 هحبػجِ همذاس ظذ اًمؼبد دس کیؼِ ّبی خَى ًحَُ

 ٍاکٌؾ ّبی هشثَغ ثِ اّذا کٌٌذُ ؿبهل: ّوبسَم ، صذهِ ػصجی، ػٌکَح، سَْع ٍ اػشفشاؽ، هـکالر للجی ٍ سٌفؼی ٍ ًحَُ ثشخَسد

 آصهبیـبر ثؼذ اص اّذا ثش سٍی کیؼِ خَى اص جولِ سؼز ّبی ػفًَی

 ٍ هَاسد دیگش CMVآصهبیـبر سکویلی ؿبهل 

 خَى اسَلَگ سؼشیف 

 ؿشایػ اّذا کٌٌذُ اسَلَگ ثِ لحبؾ ٍصى ، همذاس ّوَگلَثیي ّوبسَکشیز، 

 اثش ػَاهل ػفًَی ثبکششیبیی ثش سٍی اّذا

 ثش سٍی اّذا کٌٌذُ HIVاثش ػَاهل ٍیشٍػی هبًٌذ ّذبسیز ٍ 

 سؼشیف اّذا کٌٌذُ هؼشمین ٍ هؼشوش
 

 ىفراٍدُ ّبی گلبَل قرهس ٍ کبربردّبی آآؼٌبیی : ّؽتنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 فشاٍسدُ ّبی گلجَل لشهض 

 خَى کبهل

 خَى سبصُ

 هحلَل ّبی اظبفی ٍ جَاى کٌٌذُ

 ؿؼشـَی گلجَل ّبی لشهض

 اًجوبد ٍ گلیؼشٍلی کشدى گلجَل ّبی لشهض

 رٍة کشدى گلیؼشٍل صدایی

 گلجَل ّبی لشهض ثب لکَػیز کن

 شیفیَطکبّؾ لکَػیز ثِ سٍؽ ػبًش

 کبّؾ لکَػیز ثِ سٍؽ ؿؼشـَ ػبلیي

 کبّؾ لکَػیز ثِ سٍؽ اًجوبد ٍ گلیؼشٍل صدایی

 کبّؾ لکَػیز ثِ سٍؽ فیلششاػیَى

 گلجَل ّبی لشهض جَاى ؿذُ

 ًحَُ حول ٍ ًمل فشاٍسدُ ّبی گلجَل لشهض
 

 فراٍردُ ّبی پالظوب ٍ کبربردّبی آىآؼٌبیی : ًْنجلعِ 

 یر را تَظیح دّذ:در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد ز

 سْیِ فشاٍدُ ّبی دالػوب ٍ کبسثشدّب



 ًحَُ حول ٍ ًمل فشاٍدُ ّبی دالػوبیی

 ٍ کبسثشدّب FFP ،PF24فشاٍدُ ّبی دالػوب، 

 ٍ کبسثشدّب CCPدالػوبی 

 ٍ کبسثشدّب S/Dدالػوبی 

 کشایَدشػیذشبر ٍ کبسثشدّب

 کبسثشدّبی دالػوبی سبصُ ٍ کبسثشدّب

 ٍ کبسثشدّبفشاکؼیَى دشٍسئیٌی دالػوب 

 آلجَهیي ٍ کبسثشدّب

 ٍ کبسثشدّب  8کٌؼبًششُ فبکشَس 

 ایوٌَگلَثیي ّبی سضسیك ٍسیذی ٍ کبسثشدّب
 

 فراٍدُ ّبی پالکت ٍ گراًَلَظیت ٍکبربرد ّبی آىآؼٌبیی :  دّنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 فشاسدُ ّبی دالکز

 سْیِ فشاٍدُ دالکز

 کزآفشصیغ دال

 دالکشی ّبی  ًگْذاسی فشاٍدُ

 دذیذُ سفشاکشَسی

 فشاٍدُ ّبی دالکشی ثب اؿؼِ هبٍسا ثٌفؾ

 ٍیظگی ّبی فشاٍدُ گشاًَلَػیشی

 لکَفشص 

 جوغ آٍسی ػلَل هبدس خًَؼبص اص خَى هحیؽی

 ًحَُ حول ٍ ًمل فشاٍدُ ّبی دالکشی ٍ لکَػیز ّب
 

 : ػَارض اًتقبل خَىیبزدّنجلعِ 

 اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ: در پبیبى داًؽجَ قبدر
 ٍاکٌؾ ّبی حبد ّوَلیشیک

 ٍاکٌؾ ّبی ّوَلیشک ایوَى حبد

 دبسَفیضیَلَطی ّوَلیض داخل ػشٍلی

 دیگیشی ّبی الصم دس دی ثشٍص ٍاکٌؾ ّبی ّوَلیشیک

 ٍاکٌؾ ّبی ّوَلیشک سبخیشی

 ٍاکٌؾ ست صای غیش ّوَلیشیک

 ٍاکٌؾ ّبی آلشطیک

 ٍاکٌؾ ّبی آًبفیالکؼی

 آػیت حبد سیَی

 ٍاکٌؾ ّبی کبّؾ دٌّذُ فـبس خَى

 گشاًجبسی گشدؽ خَى

 آلَدگی ثبکششیبئی

 ػَاسض هشبثَلیک

 دَسدَسای دغ اص سضسیك خَى

 گشاًجبسی آّي

 ٍاکٌؾ دیًَذ ػلیِ هیضثبى



 ًَزاد-جلعِ دٍازدّن: تسریق ٍ تؼَیط خَى در کن خًَی ّوَلیتک جٌیي

 تَظیح دّذ:در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را 

 کن خًَی ّوَلیشیک آلَ ایویَى جٌیي ٍ ًَصاداى

 اسصیبثی خؽشار احشوبلی دس جٌیي هثل ثشسػی سیششاػیَى،  آًبلیض هبیغ آهٌیَى

 سٍگبم یب اسّبؽ ایویَى گلَثَلیي

 آصهبیؾ ّبی دٍساى حبهلگی

 سضسیك داخل سحوی

 ثیي جٌیي ٍ هبدس ABOًبصؿگبسی 

 ّوَلیشیک ًَصاد یبفشِ ّبی آصهبیـگبّی دس کن خًَی

 سؼَیط خَى ًَصاد

 فشَسشادی

 سشٍهجَػیشَدٌی ایوًََلَطیک ًَصاد

 هحبػجِ خَى جٌیي دس هبدس ثشای هحبػجِ دٍصاط سٍگبم

 آلَ ایوًَیضاػیَى هبدس ثِ دالکز

 سشٍهجَػبیشَدٌی اسَایویَى هبدسی

 سشاًؼفیَطى ػبدُ یب هؼشمین ثِ ًَصاداى 

 ًَصاد هحبػجِ همذاس خَى سضسیمی ثش اػبع ٍصى

 جلعِ ظیسدّن : تعویي کیفیت در ببًک خَى

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 لَاًیي ایوٌی دس ػبصهبى اًشمبل خَى

 احشیبغ اػشبًذاسد ٍ کٌششل ػفًَز

 آهَصؽ کبسکٌبى

 حول ٍ ًمل فشاٍسدُ ّب ثِ ػوز هشاکض دسهبًی

 کٌششل ٍاحذ ّبی خَى اّذا کٌٌذُ

 ك ٍ دادُ ّبًگْذاسی ػَاث

 کٌششل کیفی ثشچؼت ّبی فشاٍدُ ّب

 ًگْذاسی ػَاثك ٍ دادُ ّب

 جلعِ چْبردّن: ّوٍَشیالًط ٍ هراقبت خَى در اختالالت کبذی، کلیَی، ظَختگی ٍ جراحی ّب

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 د ُ خَىآؿٌبیی ثب ًحَُ سضسق خَى، آهبدُ ػبصی ثیوبس ٍ آهبدُ ػبصی فشاٍ

ش چؼخ لیذ هْوششیي ًکبر دس سْیِ ًوًَِ خَى لجل اص سضسیك خَى اص جولِ : َّیز ثیوبس دس ثیوبساى َّؿیبس ٍ ثی َّؽ، هَاسدی کِ ثبیذ حشوب ثش سٍی ث

 ؿَد

 هشاحل سحَیل گشفشي خَى ٍ فشاٍسدُ ؿبهل سحَیل گشفشي خَى ٍ فشاٍسدُ سَػػ ثخؾ

 ماًذیکبػیَى ّبی لؽؼی اػشفبدُ اص خَى گش

 ػلل خؽبّبی هَجَد دس صًجیشُ اًشمبل خَى

 الذاهبر آصهبیـگبّی هَسد ًیبص  دس هَالغ ثش خَسد ثب ٍاکٌؾ ّبی ًبؿی اص اًشمبل خَى

 

 : ؼٌبظبیی آًتی ببدیپبًسدّنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 آگلَسیٌبػیَى هؼشمین ٍ غیش هؼشمین

 لشهضآصهبیؾ دبًل گلجَل ّبی 

 هؽبلؼبر الَؿي ٍ ػشهی



 

 : تسریق خَى ٍ فراٍدُ ّبی آى در هَارد اٍرشاًطؼبًسدّنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 سضسیك اٍسطاًغ فشاٍدُ گلجَل لشهض

 سضسیك اٍسطاًغ فشاٍدُ ّبی دالػوبیی

 سضسیك اٍسطاًغ فشاٍدُ دالکشی

 همبثلِ ثب ٍاسفبسیي

 دس اخشالالر کجذیهشالجز خَى 

 هشالجز خَى دس اخشالالر کلیَیی

 هشالجز خَى دس ػَخشگی ّب

 هشالجز خَى دس جشاحی ّب

 

 هٌببغ:

 دیَیذػَى ٍیشایؾ ثیؼز ٍ دٍم-کشبة : خًَـٌبػی، اًؼمبد ٍ ؼت اًشمبل خَى ٌّشی

 ثبًک خَى ٍ ؼت اًشمبل خَى ػبلی سادهي ٍیشایؾ دٍم

 رٍغ تذریط:

 ائِ کٌفشاًغ دس کالعػخٌشاًی، دشػؾ ٍ دبػخ، اس

 ٍظبیل آهَزؼی :

 ٍیذیَ، دشٍطکشَس، ٍایز ثشد، کبهذیَسش
 

   ظٌجػ ٍ ارزؼیببی

 ظبػت تبریخ  )بر حعب درصذ(ظْن از ًورُ کل رٍغ       آزهَى

ّر جلعِ قبل از  (% ًورُ کل 5ًورُ )  1 ؼفبّی کَئیس

 ؼرٍع

 16-18 ؼٌبِ

 16-18 یکؽٌبِ 8/2/98 رُ کل(% ًو25ًورُ )  5 کتبی ) تعتی( آزهَى هیبى ترم

-کتبی ) تعتی آزهَى پبیبى ترم

 تؽریحی(

 16-18 ؼٌبِ 29/3/98 % ًورُ کل(65ًورُ )  13

فؼبلیت در   تحقیق ٍ

 کالض

حعَر ٍ ؼرکت فؼبل 

 در کالض

  16-18 ؼٌبِ ّر جلعِ % ًورُ کل( 5ًورُ )  1

 

 ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:کالض هقررات 

 ػبیز ؿَدلَاًیي هَجَد دس کالع س

 حعَس ٍ خشٍج ثِ هَلغ دس کالع

 ػذم اػشفبدُ اص سلفي ّوشاُ دس کالع

 ػذم داؿشي غیجز غیش هَجِ

 حعَس فؼبل داًـجَیبى دس ثحث ّبی گشٍّی کالع

 هؽبلؼِ هؽبلت اسائِ ؿذُ ّش جلؼِ ٍ اهبدگی ثشای دشػؾ یب کَیض

 هَصؽ سـکیل خَاّذ ؿذ.دس صَسر سـکیل ًـذى کالع ثِ ّش دلیلی، کالع ججشاًی ثب ّوبٌّگی آ



 دکتر ًصرالِ ظْرابی    ًبم ٍ اهعبی هذیر گرٍُ:      ًبم ٍ اهعبی هذرض:   

      

 داًؽکذُ:EDOهعئَلًبم ٍ اهعبی  

                                                                                                

 تبریخ ارظبل:                                   تبریخ ارظبل :          تبریخ تحَیل:                

 دکشش فخشالذیي صجب

51-55-79        



 ایوٌَّوبتَلَشی پیَظتِ ػلَم آزهبیؽگبّی  جذٍل زهبًبٌذی درض                              

 16-18ؼٌبِ  رٍز ٍ ظبػت جلعِ :                                    

 

 هذرض هَظَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

5  

51-55-79 

آى در  یٍ کبربردّب یوٌَّوبتَلَشیا ِیهقذهِ اصَل پب

 ببًک خَى

 دکشش ػلی هلکی

2 29-55-79 
 

 دکشش ػلی هلکی ABO یگرٍُ خًَ عتنیظ

1 4-52-79 
 

ٍ  ABO یگرٍُ بٌذ جیبر طرف کردى ػذم تطببق ًتب

 هؽکالت آى ریظب

 دکشش ػلی هلکی

4  

55-52-79 

 دکشش ػلی هلکی Rh یگرٍُ خًَ

1 58-52-79 
 

 دکشش فخشالذیي صجب 1گرٍُ خَى  گرید یّب عتنیظ

6 21-52-79 
 

 دکشش فخشالذیي صجب 2گرٍُ خَى  گرید یّب عتنیظ

9 59-5-78 
 

 دکشش ػلی هلکی ّب تیبب اًَاع اّذا کٌٌذُ ٍ هؼبف ییآؼٌب

8 24-5-78 
 

 دکشش فخشالذیي صجب آى یکبربردّب گلبَل قرهس ٍ یفراٍدُ ّب ییآؼٌب

7 15-5-78 
 

 آى یپالظوب ٍ کبربردّب یفراٍردُ ّب ییآؼٌب
 

 دکشش فخشالذیي صجب

51 9-2-78 
 

 یٍکبربرد ّب تیپالکت ٍ گراًَلَظ یفراٍدُ ّب ییآؼٌب

 آى

 دکشش فخشالذیي صجب

 دکشش ػلی هلکی ػَارض اًتقبل خَى 54-2-78 55

-يیجٌ تکیّوَل یَى در کن خًَخ طیٍ تؼَ قیتسر 25-2-78 52

 ًَزاد
 

 دکشش ػلی هلکی

 دکشش ػلی هلکی در ببًک خَى تیفیک يیتعو 28-2-78 51

54  

4-1-78 

 ،یٍ هراقبت خَى در اختالالت کبذ الًطیّوٍَش

 ّب یٍ جراح یظَختگ ،یَیکل
 

 دکشش فخشالذیي صجب

51 
 

 دکشش فخشالذیي صجب یببد یآًت ییؼٌبظب 55-1-78

56 58-1-78 
 

 دکشش فخشالذیي صجب آى در هَارد اٍرشاًط یخَى ٍ فراٍدُ ّب قیتسر



 


