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 داًطگبُ ػلَم پشضکی کزهبًطبُ

 داًطکذُ پیزاپشضکی

 گزٍُ َّضجزی
 

 تزم چْبرم َّضجزیداًطجَیبى کبرضٌبسی  هخبطجبى:                                                                 خَى ضٌبسی ٍ ثبًک خَىػٌَاى درس : 

  10-12دٍضٌجِ سبػت  :پبسخگَیی ثِ سَاالت فزاگیز سبػت                                   ولیػ 0.5 ًٍظزی  1.5      )یب سْن استبد اس ٍاحذ(:ٍاحذتؼذاد

 دکتز فخزالذیي صجب هذرس:                    10-12رٍس یکطٌجِ سبػت   97-98ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی سهبى ارائِ درس: 

 2فیشیَلَصی  پیص ًیبس:ٍ درس 

 

 درس: ّذف کلی 

 یبى ثب ثیوبری ّبی خًَی ٍ ثبًک خَى آضٌبیی داًطجَ

 ّذاف کلی جلسبت : )جْت ّز جلسِ یک ّذف(ا

 يیٍ ًحَُ سٌتش ّوَگلَث یخًَسبسآضٌبیی داًطجَیبى ثب  -1

 کزٍکزٍمیه تیکزٍسیه یّب یثب جذة آّي ٍ کن خًَ ییآضٌب -2

 کیٍ هگبلَثالست یتیهبکزٍس یخًَ کنآضٌبیی داًطجَیبى ثب  -3

 یتبالسو یخًَ کنآضٌبیی ثب  -4

 یٍ فبًکًَ کیآپالست ی، کن خCًَ يیّوَگلَث یوبریضکل ، ث یداس یخًَ کنٌبیی ثب آض -5

 کیتیّوَل یخًَ کنآضٌبیی ثب  -6

 شیٌَلیجزیٍ ف اًؼقبد،ّب   پالکتآضٌبیی ثب  -7

 یٍ اًؼقبد یپالکت  ،یػزٍق اختالالتآضٌبیی  -8

 ABO  ٍRh یخًَ گزٍُآضٌبیی ثب  -9

 ّب تیاّذا کٌٌذ ّب ٍ هؼبف طیضزاآضٌبیی ثب  -10

 ٍ کبرثزد آى ّب یخًَ یّب فزاٍردُبیی ثب آضٌ -11

 اًتقبل خَى یّب ٍاکٌصآضٌبیی ثب  -12

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 خًَسبسی ٍ ًحَُ سٌتش ّوَگلَثیيجلسِ اٍل :  .1

 :ثبضذدر پبیبى داًطجَ قبدر 

 را تَضیح زّس. ثبفت سهیٌِ ای هغش اعترَاى

 را ؽزح زّس تٌظین ذًَغبسی

 را تَضیح زّس. ذًَغبس  فبکتَرّبی رؽس

 را تَضیح زّس. ًحَُ عبذت ّوَگلَثیي

 را تَضیح زّس. هتبثَلیغن ّبی یبذتِ ّبی عزخ

 را تَضیح زّس.همبزیز ًزهبل پبراهتزّبی گلجَل ّبی لزهش 

 

 آضٌبیی ثب جذة آّي ٍ کن خًَی ّبی هیکزٍسیت هیکزٍکزٍمجلسِ دٍم:  .2

  قبدر ثبضذدر پبیبى داًطجَ 

 را تَضیح زّس. ّيهتبثَلیغن جذة آ

 را تَضیح زّس.کن ذًَی فمز آّي 

 را تَضیح زّس.  کن ذًَی فمز آّيیبفتِ ّبی آسهبیؾگبّی ٍ زرهبى  ،ػالین ثبلیٌی

 ػالین ثبلیٌی، یبفتِ ّبی آسهبیؾگبّی ٍ زرهبى کن ذًَی ثیوبری ّبی هشهي را تَضیح زّس. 

 را تَضیح زّس. ؾگبّی آى ، ػالین ثبلیٌی ٍ یبفتِ ّبی آسهبی کن ذًَی عیسرٍثالعتیک
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 : کن خًَی هبکزٍسیتی ٍ هگبلَثالستیکسَمجلسِ  .3

  قبدر ثبضذدر پبیبى داًطجَ 

 را تَضیح زّس.کن ذًَی ّبی هبکزٍعیتی 

 را تَضیح زّس.   کن ذًَی هگبلَثالعتیک

 را تَضیح زّس. ٍ اعیس فَلیک  B12جذة ٍ ػولکزز ثیَؽیویبیی ٍ کوجَز ٍیتبهیي 

 را تَضیح زّس. ًَی هگبلَثالعتیک ػالین ثبلیٌی کن ذ

 را تَضیح زّس. یبفتِ ّبی آسهبیؾگبّی ٍ زرهبى کن ذًَی هگبلَثالعتیک

 کن خًَی تبالسوی: چْبرمجلسِ  .4

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ

 را تَضیح زّس. کن ذًَی تبالعوی 

 را تَضیح زّس.  تبالعوی هیٌَر ٍ هبصٍر

 را تَضیح زّس. تبالعوی ٍ آلفب ثتب 

 را تَضیح زّس.  ن ثبلیٌی تبالعویػالی

 را تَضیح زّس. یبفتِ ّبی آسهبیؾگبّی ٍ زرهبى تبالعوی

 یٍ فبًکًَ کیآپالست یکن خًَ ،Cثیوبری ّوَگلَثیي ،  کن خًَی داسی ضکل :پٌجنجلسِ  .5

 قبدر ثبضذداًطجَ  بىیدر پب

 را تَضیح زّس. Cکن ذًَی زاعی ؽکل ٍ ثیوبری ّوَگلَثیي 

 ا تَضیح زّس.ر کن ذًَی آپالعتیک

 را تَضیح زّس.  کن ذًَی فبًکًَی

 کن خًَی ّوَلیتیک جلسِ ضطن:  .6

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. ترزیت عجیؼی یبذتِ ّبی عزخًحَُ 

 را تَضیح زّس. زعتِ ثٌسی کن ذًَی ّبی ّوَلیتیک

 را تَضیح زّس. ّوَلیش زاذل ػزٍلی ٍ ذبرج ػزٍلی

 ح زّس.را تَضی اعفزٍعیتَس ارثی

 را تَضیح زّس. الیپتَعیتَس ارثی

 را تَضیح زّس. G6PDکوجَز 

 را تَضیح زّس.  کن ذًَی ًبؽی زارٍّب

 را تَضیح زّس.  ّوَگلَثجیٌَری حولِ ای یب ًبگْبًی ؽجبًِ

  : پالکت ّب ّفتنجلسِ  .7

 قبدر ثبضذداًطجَ  بىیدر پب

 را تَضیح زّس. تَلیس پالکت ّب

 ا تَضیح زّس.ر پالکت ّب ٍ ػولکزز عبذتوبى

 را تَضیح زّس. گلیکَپزٍتیئي ّبی پالکتی

 را تَضیح زّس. ٍاکٌؼ ّبی تزؽحی پالکت ّب
 را را تَضیح زّس. آثؾبر اًؼمبزی

 را تَضیح زّس.زر ثسى  ٍ فیجزیٌَلیش رًٍس اًؼمبز 

 را تَضیح زّس. C  ٍSپزٍتئیي ّبی ٍ  ػولکزز پالعویٌَصى 

 اًؼقبدی پالکتی ٍ ػزٍقی،  : اختالالتًْنجلسِ  .8

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. اذتالالت ػزٍلی ذًَزیشی زٌّسُ

 را تَضیح زّس. تالًضکتبسیبیی ارثی ذًَزیشی زٌّسُ

 را تَضیح زّس. اذتالالت ػزٍلی اکتغبثی

 را تَضیح زّس.  تزٍهجَعیتَپٌی

 را تَضیح زّس. تزٍهجَتیک تزٍهجَعیتَپٌی پَرپَرا

 را تَضیح زّس. مبل ذَىپَرپَرای ثؼس اس اًت



 

 

3 

 

 را تَضیح زّس. تزٍهجَعیتَپٌی ایوٌی

 را تَضیح زّس. عٌسرم گالًشهي

 .زّس حیرا تَض عٌسرم ثزًبرز عَلیز

 را تَضیح زّس.  A،B،Cّوَفیلی 

 را تَضیح زّس. کوجَز عبیز فبکتَرّبی اًؼمبزی

 ABO  ٍRh: گزٍُ خًَی  دّنجلسِ  .9

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. A ،B  ٍHآًتی صى 

 را تَضیح زّس. گزٍُ ذًَی ثوجئی

 را تَضیح زّس.  Rhگزٍُ ذًَی 

 : ضزایط اّذا کٌٌذ ّب ٍ هؼبفیت ّبیبسدّنجلسِ  .10

 قبدر ثبضذداًطجَ  بىیدر پب

 کٌٌسُ ذَى را تَضیح زّس.  اّسا ظیؽزا

 را تَضیح زّس. ّب تیهؼبف اًَاع

 را تَضیح زّس. یذَز حذف رٍػ

 را تَضیح زّس. ذَى یّب غِیهصزف آى زر ک شاىیضس اًؼمبز ٍ ه ًَع

 را تَضیح زّس. ذَى بفتیثِ زًجبل زر یًبؽ صسهبت

 را تَضیح زّس. هزثَط ثِ اّسا کٌٌسُ ؾبتیآسهب

  : فزاٍردُ ّبی خًَی ٍ کبرثزد آى ّبدٍاسدّنجلسِ  .11

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. ٍ کبرثززّبی آى گلجَل لزهش یفزاٍرزُ ّب

 ی آى را تَضیح زّس.کبرثززّبٍ پالعوب  یّب فزاٍزُ

 ٍ کبرثزز ّبی آى را تَضیح زّس.  پالکت یّب فزارزُ

 ی آى را تَضیح زّس.ٍ کبرثززّب یسیٍر كیتشر یّب يیوٌَگلَثیا

 : ٍاکٌص ّبی اًتقبل خَىسیشدّنجلسِ  .12

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 ح زّس.را تَضی ٍاکٌؼ ّبی حبز ّوَلیتیک

 را تَضیح زّس. ٍاکٌؼ ّبی ّوَلیتک ایوَى حبز

 را تَضیح زّس.  پبتَفیشیَلَصی ّوَلیش زاذل ػزٍلی

 را تَضیح زّس. پیگیزی ّبی السم زر پی ثزٍس ٍاکٌؼ ّبی ّوَلیتیک

 را تَضیح زّس. ٍاکٌؼ ّبی ّوَلیتک تبذیزی

 را تَضیح زّس. ٍاکٌؼ تت سای غیز ّوَلیتیک

 را تَضیح زّس. بفیالکغیٍ آً ٍاکٌؼ ّبی آلزصیک

 را تَضیح زّس.  آعیت حبز ریَی

 را تَضیح زّس. گزاًجبری گززػ ذَى

 را تَضیح زّس. ػَارض هتبثَلیک

 را تَضیح زّس. پَرپَرای پظ اس تشریك ذَى

 را تَضیح زّس. گزاًجبری آّي

 را تَضیح زّس. ٍاکٌؼ پیًَس ػلیِ هیشثبى

 هٌبثغ:

 زیَیسعَى ٍیزایؼ ثیغت ٍ زٍم-مبل ذَى ٌّزیکتبة : ذًَؾٌبعی، اًؼمبز ٍ عت اًت

 ذَى ٍ عت اًتمبل ذَى عبلی رازهي ٍیزایؼ زٍمثبًک 

 رٍش تذریس:

 عرٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعد، ارائِ کٌفزاًظ زر کالط

 آهَسضی : ٍسبیل

 ٍیسیَ، پزٍصکتَر، ٍایت ثزز، کبهپیَتز
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 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                         تبریخ تحَیل: 

فخزالذیي صجب

   سٌجص ٍ ارسضیبثی

 بػتس تبریخ )ثز حست درصذ(سْن اس ًوزُ کل رٍش آسهَى

 10-12یکطٌجِ  ّز جلسِ قجل اس ضزٍع (% ًوزُ کل 5ًوزُ )  1 ضفبّی کَئیش

 10-12یکطٌجِ  8/2/98 % ًوزُ کل(25ًوزُ )  5 کتجی ) تستی( آسهَى هیبى تزم

 8-10چْبرضٌجِ   29/3/98 % ًوزُ کل(65ًوزُ )  13 تطزیحی(-کتجی ) تستی آسهَى پبیبى تزم

فؼبلیت در   تحقیق ٍ

 کالس

ٍ ضزکت فؼبل در حضَر 

 کالس

 10-12یکطٌجِ  ّز جلسِ % ًوزُ کل( 5ًوزُ )  1

 

 ٍ اًتظبرات اس داًطجَ:کالس هقزرات 
 لَاًیي هَجَز زر کالط رػبیت ؽَز

 حضَر ٍ ذزٍج ثِ هَلغ زر کالط

 ػسم اعتفبزُ اس تلفي ّوزاُ زر کالط

 ػسم زاؽتي غیجت غیز هَجِ

 طحضَر فؼبل زاًؾجَیبى زر ثحث ّبی گزٍّی کال

 هغبلؼِ هغبلت ارائِ ؽسُ ّز جلغِ ٍ اهبزگی ثزای پزعؼ یب کَیش

 زر صَرت تؾکیل ًؾسى کالط ثِ ّز زلیلی، کالط ججزاًی ثب ّوبٌّگی آهَسػ تؾکیل ذَاّس ؽس.
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 خًَطٌبسی ٍ ثبًک خَى َّضجزی جذٍل سهبًجٌذی درس                              

 10-12یکطٌجِ سبػت  رٍس ٍ سبػت جلسِ :                                    

 

 هذرس ًظزی هَضَع ّز جلسِ ختبری جلسِ

 زکتز فرزالسیي صجب يیٍ ًحَُ عٌتش ّوَگلَث یذًَغبس 14/11/97 1

 زکتز فرزالسیي صجب آؽٌبیی ثب جذة آّي ٍ کن ذًَی ّبی هیکزٍعیت هیکزٍکزٍم 21/11/97 2

 زکتز فرزالسیي صجب کیٍ هگبلَثالعت یتیهبکزٍع یکن ذًَ 28/11/97 3

 زکتز فرزالسیي صجب یتبالعو یکن ذًَ 5/12/97 4

 ی، کن ذCًَ يیّوَگلَث یوبریؽکل ، ث یزاع یکن ذًَ 12/12/97 5

 یٍ فبًکًَ کیآپالعت

 زکتز فرزالسیي صجب

 زکتز فرزالسیي صجب کیتیّوَل یکن ذًَ 19/12/97 6

 زکتز فرزالسیي صجب اًؼمبز ٍ فیجزیٌَلیش ،پالکت ّب   26/12/97 7

 زکتز فرزالسیي صجب یٍ اًؼمبز یتپالک  ،یاذتالالت ػزٍل 18/1/98 8

 زکتز فرزالسیي صجب ٍ آسهَى هیبى تزم ABO  ٍRh یگزٍُ ذًَ 25/1/98 9

 زکتز فرزالسیي صجب ّب تیاّسا کٌٌس ّب ٍ هؼبف ظیؽزا 8/2/98 10

 زکتز فرزالسیي صجب ٍ کبرثزز آى ّب یذًَ یفزاٍرزُ ّب 15/2/98 11

 فرزالسیي صجبزکتز  ٍاکٌؼ ّبی اًتمبل ذَى 22/2/98 12

 هذرس هَضَع ّز جلسِ ػولی تبریخ جلسِ

 یثزرع ؼیلزهش، آسهب یزرصس گلجَل ّب 5-3 َىیعَعپبًغ ِیتْ 26/12/97 1

 (Avidity) سیاعال یثز رٍ یتیسیآ

 زکتز فرزالسیي صجب

 Duٍ ًیش آسهبیؼ  Rhثزرعی  18/1/98 2

 

 زکتز فرزالسیي صجب

 زکتز فرزالسیي صجب تبیپ ٍ ثک تبیپتؼییي گزٍُ ذًَی ثب رٍػ عل  25/1/98 3

 زکتز فرزالسیي صجب PT   ٍPTT  ٍBT  ٍCT یاًؼمبز یتغت ّب 8/2/98 4

 زکتز فرزالسیي صجب آسهبیؼ کَهجظ هغتمین ٍ غیز هغتمین 15/2/98 5

 زکتز فرزالسیي صجب کزاط هچ هبصٍر ٍ هیٌَر 22/2/98 6

 زکتز فرزالسیي صجب بلثزرعی الم ذَى هحیغی ًزهبل ٍ غیز ًزه 12/3/98 7

 یاس رٍ یگزٍُ ذًَ يییًجَزى فزز ٍ تؼ بیهتزؽح ثَزى  صیتؾر 19/3/98 8

 ثشاق

 زکتز فرزالسیي صجب

 


