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 داًطگبُ ػلَم پسضکی کرهبًطبُ

 داًطکذُ پیراپسضکی

 گرٍُ َّضبری
 

 ترم چْبرم َّضبری پیَستِ داًطجَیبى کبرضٌبسی هخبطببى:                                                                 خَى ضٌبسی ٍ ببًک خَىػٌَاى درس : 

 51-51دٍضٌبِ ّب  :پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر سبػت                                   ػولی 5.1 ًٍظری  5.1      )یب سْن استبد از ٍاحذ(:ٍاحذتؼذاد

 دکتر فخرالذیي صبب هذرس:                    55-51رٍز یکطٌبِ سبػت   5155-5999ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی زهبى ارائِ درس: 

 1فیسیَلَشی  پیص ًیبز:ٍ درس 

 

 درس: ّذف کلی 

 ی داًطجَیبى بب بیوبری ّبی خًَی ٍ ببًک خَى آضٌبی

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

 جلسبت درٍس ًظری 

 هبّیت خًَسبزیآضٌبیی داًطجَیبى بب  -5

 یتیکرٍسیه ّبیپَکرٍم یّب یبب کن خًَ ییآضٌب -1

 یتبالسو یخًَ کنآضٌبیی بب  -9

 کیٍ هگبلَبالست یتیهبکرٍس یخًَ کنآضٌبیی داًطجَیبى بب  -1

 کیتیّوَل یخًَ کنبیی بب آضٌ -1

 ٍ داسی ضکل یٍ فبًکًَ کیآپالست یخًَ کنآضٌبیی بب  -6

 آضٌبیی بب اختالالت گلبَل ّبی سفیذ -7

 سیٌَلیبریٍ ف اًؼقبد،ّب   پالکتآضٌبیی بب  -8

 یٍ اًؼقبد یپالکت  ،یػرٍق اختالالت بب آضٌبیی -9

 ABO  ٍRh یخًَ گرٍُآضٌبیی بب  -55

 آى ّبٍ کبربرد  یخًَ یّب فراٍردُآضٌبیی بب  -55

 اًتقبل خَى یّب ٍاکٌصآضٌبیی بب  -51

 درٍس ػولی 
 (Avidity) ذیاسال یبر رٍ یتیذیآ یبررس صیقرهس، آزهب یدرصذ گلبَل ّب 1-9 َىیسَسپبًس ِیتْ .5

 پیٍ بک تب پیبب رٍش سل تب یگرٍُ خًَ يییتؼ .1

 Du صیٍ آزهب Rh تؼییي گرٍُ خًَی .9

 PT   ٍPTT  ٍBT  ٍCT یاًؼقبد یّب تست .1

 نیهستق ریٍ غ نیقکَهبس هست صیآزهب .1

 ٌَریهچ هبشٍر ٍ ه کراس .6

 فراٍردُ ّبی خًَی آضٌبیی بب ًحَُ تْیِ .7

 اضکبالت ٍ پرسص ٍ پبسخ رفغ .8

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هبّیت خًَسبزیجلسِ اٍل :  .5

 :ببضذدر پبیبى داًطجَ قبدر 

 را تَضیح زّس. ثبفت سهیٌِ ای هغش استرَاى

 ا تَضیح زّس.ر ذًَسبس فبکتَرّبی رشس 

 را تَضیح زّس. ًحَُ سبذت ّوَگلَثیي

 را تَضیح زّس. هتبثَلیسن ّبی یبذتِ ّبی سزخ

 یکرٍسیت کن خًَی ّبی ّبیپَکرٍم هجلسِ دٍم:  .1
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  قبدر ببضذدر پبیبى داًطجَ 

 را تَضیح زّس. هتبثَلیسن جذة آّي

 را تَضیح زّس.کن ذًَی فمز آّي 

 را تَضیح زّس.  کن ذًَی فمز آّيزرهبى  یبفتِ ّبی آسهبیشگبّی ٍ ،ػالین ثبلیٌی

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

 را تَضیح زّس. ، ػالین ثبلیٌی ٍ یبفتِ ّبی آسهبیشگبّی آى  کن ذًَی سیسرٍثالستیک

 یتبالسو ّبی یکن خًَ: سَمجلسِ  .9

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 ذًَی تبالسوی را تَضیح زّس. کن 

 تبالسوی هیٌَر ٍ هبصٍر را تَضیح زّس. 

 ثتب ٍ آلفب تبالسوی را تَضیح زّس. 

 ػالین ثبلیٌی تبالسوی را تَضیح زّس. 

 یبفتِ ّبی آسهبیشگبّی ٍ زرهبى تبالسوی را تَضیح زّس.

 کیٍ هگبلَبالست یتیهبکرٍس یکن خًَ: چْبرمجلسِ  .1

  قبدر ببضذدر پبیبى داًطجَ 

 را تَضیح زّس.کن ذًَی ّبی هبکزٍسیتی 

 را تَضیح زّس.   کن ذًَی هگبلَثالستیک

 را تَضیح زّس. ٍ اسیس فَلیک  B12جذة ٍ ػولکزز ثیَشیویبیی ٍ کوجَز ٍیتبهیي 

 را تَضیح زّس. ػالین ثبلیٌی کن ذًَی هگبلَثالستیک 

 ّس.را تَضیح ز یبفتِ ّبی آسهبیشگبّی ٍ زرهبى کن ذًَی هگبلَثالستیک

 ّوَلیتیک  ّبی کن خًَیپٌجن: جلسِ  .1

 ببضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس کیتیّوَل یکن ذًَ

 ٍ ذبرج ػزٍلی را شزح زّس یزاذل ػزٍل شیلزهش زر ّوَل یگلجَل ّب تیترز ًحَُ

 را  ثیبى کٌس RBCاس حس  شیث تیترز یّب ًشبًِ

 افتزاق زّس را یهَثز اس ًبکبف زیغ تزٍپَئشیار

 را تَضیح زّس ججزاى شسُ ٍ ًشسُ شیّوَل اًَاع

 را تَضیح زّس یٍ اکتسبث یارث شیّوَل اًَاع

 را شزح زّس کیّوَلت یّب یزر کن ذًَ یٌیثبل تظبّزات

 کن خًَی آپالستیک ، فبًکًَی ٍ داسی ضکل :ضطنجلسِ  .6

 قبدر ببضذداًطجَ  بىیدر پب

 را تَضیح زّس. Cکن ذًَی زاسی شکل ٍ ثیوبری ّوَگلَثیي 

 را تَضیح زّس. ذًَی آپالستیک کن

 را تَضیح زّس. کن ذًَی فبًکًَی

  جلسِ ّفتن : اختالالت گلبَل ّبی سفیذ .7

 سیٌَلیبریپالکت ّب  ،اًؼقبد ٍ ف: ّطتنجلسِ  .8

 قبدر ببضذداًطجَ  بىیدر پب

 را تَضیح زّس. تَلیس پالکت ّب

 را تَضیح زّس. پالکت ّب ٍ ػولکزز سبذتوبى

 را تَضیح زّس. گلیکَپزٍتیئي ّبی پالکتی

 را تَضیح زّس. ٍاکٌش ّبی تزشحی پالکت ّب
 را را تَضیح زّس. آثشبر اًؼمبزی

 را تَضیح زّس.زر ثسى  ٍ فیجزیٌَلیش رًٍس اًؼمبز 

 را تَضیح زّس. C  ٍSپزٍتئیي ّبی ٍ  ػولکزز پالسویٌَصى 

 پالکتی ٍ اًؼقبدی ػرٍقی،  : اختالالتًْنجلسِ  .9

 ببضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب
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 را تَضیح زّس. اذتالالت ػزٍلی ذًَزیشی زٌّسُ

 را تَضیح زّس.  تزٍهجَسیتَپٌی

 را تَضیح زّس. تزٍهجَتیک تزٍهجَسیتَپٌی پَرپَرا

 را تَضیح زّس. پَرپَرای ثؼس اس اًتمبل ذَى

 را تَضیح زّس. تزٍهجَسیتَپٌی ایوٌی

 را تَضیح زّس.  A،B،Cّوَفیلی 

 ABO  ٍRh: گرٍُ خًَی  دّنجلسِ  .55

 ببضذ داًطجَ قبدر بىیبدر پ

 را تَضیح زّس. A ،B  ٍHآًتی صى 

 را تَضیح زّس. گزٍُ ذًَی ثوجئی

 را تَضیح زّس.  Rhگزٍُ ذًَی 

  : فراٍردُ ّبی خًَی ٍ کبربرد آى ّبیبزدّنجلسِ  .55

 ببضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. ٍ کبرثززّبی آى گلجَل لزهش یفزاٍرزُ ّب

 ی آى را تَضیح زّس.برثززّبکٍ پالسوب  یّب فزاٍزُ

 ٍ کبرثزز ّبی آى را تَضیح زّس.  پالکت یّب فزارزُ

 ی آى را تَضیح زّس.ٍ کبرثززّب یسیٍر كیتشر یّب يیوٌَگلَثیا

 : ٍاکٌص ّبی اًتقبل خَىدٍازدّنجلسِ  .51

 ببضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. ثِ زًجبل تشریك فزآٍرزُ ّبی ذًَیٍاکٌش ّبی حبز 

 ثِ زًجبل تشریك فزآٍرزُ ّبی ذًَی را تَضیح زّس. تبذیزیش ّبی ٍاکٌ

 هٌببغ:

 زیَیسسَى ٍیزایش ثیست ٍ زٍم-کتبة : ذًَشٌبسی، اًؼمبز ٍ طت اًتمبل ذَى ٌّزی

 ذَى ٍ طت اًتمبل ذَى سبلی رازهي ٍیزایش زٍمثبًک 

 رٍش تذریس:

 سرٌزاًی، پزسش ٍ پبسد، ارائِ کٌفزاًس زر کالس

 آهَزضی : ٍسبیل

 یسیَ، پزٍصکتَر، ٍایت ثزز، کبهپیَتزٍ

   سٌجص ٍ ارزضیببی

 تبریخ )بر حسب درصذ(سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

 هتؼبقبب اػالم خَاّذ ضذ (% ًورُ کل 55ًورُ )  1 کتبی تکبلیف

 هتؼبقبب اػالم خَاّذ ضذ % ًورُ کل(11ًورُ )  1 کتبی ) تستی( آزهَى هیبى ترم

 هتؼبقبب اػالم خَاّذ ضذ % ًورُ کل(61ًورُ )  59 تطریحی(-تیکتبی ) تس آزهَى پبیبى ترم

 

 ٍ اًتظبرات از داًطجَ:کالس هقررات 
 کالس یگزٍّ یزر ثحث ّب بىیحضَر فؼبل زاًشجَ

  شسُ يییتؼ فیثِ هَلغ تکبل اًجبم
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 EDOٍ اهضبی هسئَل ًبمدکتر ًصرالِ سْرابی       ًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ: 

 داًطکذُ:

تبریخ                                       تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:     

 ارسبل :

فخرالذیي صبب
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 خًَطٌبسی ٍ ببًک خَى َّضبری جذٍل زهبًبٌذی درس                              

 55-51یکطٌبِ سبػت  سبػت جلسِ :رٍز ٍ                                     

 

 هذرس ًظری هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

 زکتز فرزالسیي صجب آضٌبیی داًطجَیبى بب هبّیت خًَسبزی 28/10/99 1

 زکتز فرزالسیي صجب یتیکرٍسیه ّبیپَکرٍم یّب یبب کن خًَ ییآضٌب 5/11/99 2

 السیي صجبزکتز فرز یتبالسو یخًَ کنآضٌبیی بب  12/11/99 3

 زکتز فرزالسیي صجب کیٍ هگبلَبالست یتیهبکرٍس یخًَ کنآضٌبیی داًطجَیبى بب  19/11/99 4

 زکتز فرزالسیي صجب کیتیّوَل یخًَ کنآضٌبیی بب  26/11/99 5

 زکتز فرزالسیي صجب ی ٍ داسی ضکلٍ فبًکًَ کیآپالست یخًَ کنآضٌبیی بب  3/12/99 6

 زکتز فرزالسیي صجب ت گلبَل ّبی سفیذآضٌبیی بب اختالال 10/12/99 7

 زکتز فرزالسیي صجب سیٌَلیبریٍ ف اًؼقبد،ّب   پالکتآضٌبیی بب  17/12/99 8

 زکتز فرزالسیي صجب یٍ اًؼقبد یپالکت  ،یػرٍق اختالالتآضٌبیی بب  24/12/99 9

 زکتز فرزالسیي صجب ABO  ٍRh یخًَ گرٍُآضٌبیی بب  15/1/1400 10

 زکتز فرزالسیي صجب ٍ کبربرد آى ّب یخًَ یّب فراٍردُضٌبیی بب آ 22/1/1400 11

 زکتز فرزالسیي صجب اًتقبل خَى یّب ٍاکٌصآضٌبیی بب  29/1/1400 12

 هذرس هَضَع ّر جلسِ ػولی تبریخ جلسِ

بر  یتیذیآ یبررس صیقرهس، آزهب یدرصذ گلبَل ّب 1-9 َىیسَسپبًس ِیتْ 5/2/1400 1

 (Avidity) ذیاسال یرٍ

 کتز فرزالسیي صجبز

 زکتز فرزالسیي صجب پیٍ بک تب پیبب رٍش سل تب یگرٍُ خًَ يییتؼ 12/2/1400 2

 زکتز فرزالسیي صجب Du صیٍ آزهب Rh تؼییي گرٍُ خًَی 19/2/1400 3

 زکتز فرزالسیي صجب PT   ٍPTT  ٍBT  ٍCT یاًؼقبد یّب تست 26/2/1400 4

 زکتز فرزالسیي صجب نیهستق ریٍ غ نیکَهبس هستق صیآزهب 2/3/1400 5

 زکتز فرزالسیي صجب ٌَریهچ هبشٍر ٍ ه کراس 9/3/1400 6

 زکتز فرزالسیي صجب آضٌبیی بب ًحَُ تْیِ فراٍردُ ّبی خًَی 16/3/1400 7

 زکتز فرزالسیي صجب اضکبالت ٍ پرسص ٍ پبسخ رفغ 23/3/1400 8

 




