
 

 ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ

 داًؽکذُ پیراپسؼکی
 

 پیَظتِ ػلَم آزهبیؽگبّی داًؽجَیبى کبرؼٌبظی هخبطببى:                                                                   ػٌَاى درض : ببًک خَى ) ایوٌَّوبتَلَشی(

 52-51ظِ ؼٌبِ  :پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر ظبػت                     (ًظری حذٍا 5.1 ٍاحذ ) ظْن اظتبد 2 : )یب ظْن اظتبد از ٍاحذ(:ٍاحذتؼذاد

 دکتر فخرالذیي صبب  هذرض:            5111-5999   ًیوعبل دٍم 51-52 ظِ ؼٌبِ: )رٍز،ظبػت ٍ ًیوعبل تحصیلی(زهبى ارائِ درض:   

 5ّوبتَلَشی  پیػ ًیبز:ٍ درض 

 

 درض: ّذف کلی 

 ًک خَى ٍ هزالجت اس خَىآؽٌبیی ثب هجبحث ثب

 
 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا

 5ظیعتن ّبی دیگر گرٍُ خَى  .5

 2ظیعتن ّبی دیگر گرٍُ خَى  .2

 آؼٌبیی بب اًَاع اّذا کٌٌذُ ٍ هؼبفیت ّب .9

 آؼٌبیی فراٍدُ ّبی گلبَل قرهس ٍ کبربردّبی آى .1

 آؼٌبیی فراٍردُ ّبی پالظوب ٍ کبربردّبی آى .1

 پالکت ٍ گراًَلَظیت ٍکبربرد ّبی آى آؼٌبیی فراٍدُ ّبی .6

 ػَارض اًتقبل خَى .7

 ًَزاد-تسریق ٍ تؼَیط خَى در کن خًَی ّوَلیتک جٌیي .8

 تعویي کیفیت در ببًک خَى .9

 ّوٍَشیالًط ٍ هراقبت خَى در اختالالت کبذی، کلیَی، ظَختگی ٍ جراحی ّب .51

 ؼٌبظبیی آًتی ببدی .55

 تسریق خَى ٍ فراٍدُ ّبی آى در هَارد اٍرشاًط  .52

 

 ذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:اّ
 5 :ظیعتن ّبی دیگر گرٍُ خَىاٍلجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 گزٍُ خًَی لَئیظ

 Iiگزٍُ خًَی 

 Pگزٍُ خَى 

 MNSsعیغتن گزٍُ خَى 

 گزٍُ خًَی لَتزاى

 گزٍُ خَى دافی

 گزٍُ خَى کل

 گزٍُ خَى چیذر ٍ راجزس

 2 یعتن ّبی دیگر گرٍُ خَى:ظدٍمجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 گزٍُ خَى گزثیچ



 گزٍُ خَى کزٍهز

 گزٍُ خَى دیِ گَ

 گزٍُ خَى کَلتَى

 گزٍُ خَى کبرت رایت

 گزٍُ خَى ًبیش

 OKگزٍُ خَى 

 : آؼٌبیی بب اًَاع اّذا کٌٌذُ ٍ هؼبفیت ّبظَمجلعِ 

 َارد زیر را تَظیح دّذ:در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت ه
 هفَْم غزثبلگزی اّذا کٌٌذُ خَى

  هعبفیت ّبی هَلتیاًَاع 

 هعبفیت ّبی دائویاًَاع 

 رٍػ خَد حذفی هحزهبًِ اّذا کٌٌذُ
 

 فراٍدُ ّبی گلبَل قرهس ٍ کبربردّبی آىآؼٌبیی : چْبرمجلعِ 

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

 بی گلجَل لزهش فزاٍردُ ّ

 خَى تبسُ

 هحلَل ّبی اضبفی ٍ جَاى کٌٌذُ

 ؽغتؾَی گلجَل ّبی لزهش

 گلجَل ّبی لزهش ثب لکَعیت کن

 گلجَل ّبی لزهش جَاى ؽذُ
 

 فراٍردُ ّبی پالظوب ٍ کبربردّبی آىآؼٌبیی : پٌجنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 رثزدّبتْیِ فزاٍدُ ّبی پالعوب ٍ کب

 ًحَُ حول ٍ ًمل فزاٍدُ ّبی پالعوبیی

 ٍ کبرثزدّب FFP ،PF24فزاٍدُ ّبی پالعوب، 

 ٍ کبرثزدّب CCPپالعوبی 

 ٍ کبرثزدّب S/Dپالعوبی 

 کزایَپزعیپتبت ٍ کبرثزدّب

 کبرثزدّبی پالعوبی تبسُ ٍ کبرثزدّب

 فزاکغیَى پزٍتئیٌی پالعوب ٍ کبرثزدّب
 

 کت ٍ گراًَلَظیت ٍکبربرد ّبی آىفراٍدُ ّبی پالآؼٌبیی :  ؼؽنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 فزاردُ ّبی پالکت

 تْیِ فزاٍدُ پالکت

 آفزسیظ پالکت

 پالکتی ّبی  ًگْذاری فزاٍدُ

 پذیذُ رفزاکتَری

 فزاٍدُ ّبی پالکتی ثب اؽعِ هبٍرا ثٌفؼ



 ٍیضگی ّبی فزاٍدُ گزاًَلَعیتی

 لکَفزس 

 َل هبدر خًَغبس اس خَى هحیطیجوع آٍری عل

 ًحَُ حول ٍ ًمل فزاٍدُ ّبی پالکتی ٍ لکَعیت ّب
 

 : ػَارض اًتقبل خَىّفتنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 ٍاکٌؼ ّبی حبد ّوَلیتیک

 ٍاکٌؼ ّبی ّوَلیتک ایوَى حبد

 پبتَفیشیَلَصی ّوَلیش داخل عزٍلی

 ثزٍس ٍاکٌؼ ّبی ّوَلیتیکپیگیزی ّبی السم در پی 

 ٍاکٌؼ ّبی ّوَلیتک تبخیزی

 ٍاکٌؼ تت سای غیز ّوَلیتیک

 ًَزاد-: تسریق ٍ تؼَیط خَى در کن خًَی ّوَلیتک جٌیيّؽتنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 کن خًَی ّوَلیتیک آلَ ایویَى جٌیي ٍ ًَساداى

 رٍگبم یب ارّبػ ایویَى گلَثَلیي

 تشریك داخل رحوی

 ثیي جٌیي ٍ هبدر ABOگبری ًبسعبس

 یبفتِ ّبی آسهبیؾگبّی در کن خًَی ّوَلیتیک ًَساد

 تعَیض خَى ًَساد

 تزٍهجَعیتَپٌی ایوًََلَصیک ًَساد

 : تعویي کیفیت در ببًک خَى ًْنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 لَاًیي ایوٌی در عبسهبى اًتمبل خَى

 احتیبط اعتبًذارد ٍ کٌتزل عفًَت

 آهَسػ کبرکٌبى

 حول ٍ ًمل فزاٍردُ ّب ثِ عوت هزاکش درهبًی

 کٌتزل ٍاحذ ّبی خَى اّذا کٌٌذُ

 ًگْذاری عَاثك ٍ دادُ ّب

 کٌتزل کیفی ثزچغت ّبی فزاٍدُ ّب

 ًگْذاری عَاثك ٍ دادُ ّب

 بت خَى در اختالالت کبذی، کلیَی، ظَختگی ٍ جراحی ّب: ّوٍَشیالًط ٍ هراقدّنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 آؽٌبیی ثب ًحَُ تشرق خَى، آهبدُ عبسی ثیوبر ٍ آهبدُ عبسی فزاٍد ُ خَى

 هزاحل تحَیل گزفتي خَى ٍ فزاٍردُ ؽبهل تحَیل گزفتي خَى ٍ فزاٍردُ تَعط ثخؼ

 ی اعتفبدُ اس خَى گزماًذیکبعیَى ّبی لطع

 الذاهبت آسهبیؾگبّی هَرد ًیبس  در هَالع ثز خَرد ثب ٍاکٌؼ ّبی ًبؽی اس اًتمبل خَى

 

 : ؼٌبظبیی آًتی ببدییبزدُجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:

 آگلَتیٌبعیَى هغتمین ٍ غیز هغتمین



 آسهبیؼ پبًل گلجَل ّبی لزهش

 عزهیهطبلعبت الَؽي ٍ 

 : تسریق خَى ٍ فراٍدُ ّبی آى در هَارد اٍرشاًطدٍازدّنجلعِ 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر اظت هَارد زیر را تَظیح دّذ:
 تشریك اٍرصاًظ فزاٍدُ گلجَل لزهش

 تشریك اٍرصاًظ فزاٍدُ ّبی پالعوبیی

 تشریك اٍرصاًظ فزاٍدُ پالکتی

 

 هٌببغ:

 دیَیذعَى ٍیزایؼ ثیغت ٍ دٍم-یکتبة : خًَؾٌبعی، اًعمبد ٍ طت اًتمبل خَى ٌّز

 ثبًک خَى ٍ طت اًتمبل خَى عبلی رادهي ٍیزایؼ دٍم

 رٍغ تذریط:
 عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخ، ارائِ کٌفزاًظ در کالط

 ٍظبیل آهَزؼی :
 ٍیذیَ، پزٍصکتَر، ٍایت ثزد، کبهپیَتز

 

   ظٌجػ ٍ ارزؼیببی

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

هتعبلجب اعالم  % ًوزُ کل( 01ًوزُ )  2 یکتج فیتکبل

 خَاّذ ؽذ

 فیتکبل

هتعبلجب اعالم  % ًوزُ کل(25ًوزُ )  5 (ی) تغت یکتج تزم بىیه آسهَى

 خَاّذ ؽذ

 تزم بىیه آسهَى

-ی) تغت یکتج تزم بىیپب آسهَى

 (یحیتؾز

هتعبلجب اعالم  % ًوزُ کل(65ًوزُ )  01

 خَاّذ ؽذ

 تزم بىیپب آسهَى

 

 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

 کالض یگرٍّ یدر بحث ّب بىیحعَر فؼبل داًؽجَ

 ؼذُ يییتؼ فیبِ هَقغ تکبل اًجبم



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

 داًؽکذُ:

تبریخ ارظبل                         تبریخ ارظبل:            تبریخ تحَیل:                         

: 

 دکتز فخزالذیي صجب

12-00-99



 ایوٌَّوبتَلَشی پیَظتِ ػلَم آزهبیؽگبّی  جذٍل زهبًبٌذی درض                              

 51-52ظِ ؼٌبِ  رٍز ٍ ظبػت جلعِ :                                    

 

 هذرض هَظَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 دکتز فخزالذیي صجب 5ظیعتن ّبی دیگر گرٍُ خَى  28/00/99 0

 دکتز فخزالذیي صجب 2ظیعتن ّبی دیگر گرٍُ خَى  5/02/99 2

 دکتز فخزالذیي صجب آؼٌبیی بب اًَاع اّذا کٌٌذُ ٍ هؼبفیت ّب 02/02/99 1

 دکتز فخزالذیي صجب آؼٌبیی فراٍدُ ّبی گلبَل قرهس ٍ کبربردّبی آى 09/02/99 4

 دکتز فخزالذیي صجب آؼٌبیی فراٍردُ ّبی پالظوب ٍ کبربردّبی آى 26/02/99 5

 دکتز فخزالذیي صجب آؼٌبیی فراٍدُ ّبی پالکت ٍ گراًَلَظیت ٍکبربرد ّبی آى 07/0/0411 6

 دکتز فخزالذیي صجب ػَارض اًتقبل خَى 24/0/0411 7

 دکتز فخزالذیي صجب ًَزاد-خًَی ّوَلیتک جٌیي تسریق ٍ تؼَیط خَى در کن 10/0/0411 8

 دکتز فخزالذیي صجب تعویي کیفیت در ببًک خَى 7/2/0411 9

ّوٍَشیالًط ٍ هراقبت خَى در اختالالت کبذی، کلیَی،  20/2/0411 01

 ظَختگی ٍ جراحی ّب

 دکتز فخزالذیي صجب

 دکتز فخزالذیي صجب ؼٌبظبیی آًتی ببدی 28/2/0411 00

 دکتز فخزالذیي صجب تسریق خَى ٍ فراٍدُ ّبی آى در هَارد اٍرشاًط  4/1/0411 02

 




