
 

 ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ

 داًؽکذُ پیراپسؼکی
 

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

 11-11ظِ ؼٌبِ ّب  :پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر ظبػت                         ٍاحذ( 1ػولی ) ظْن اظتبد  1    )یب ظْن اظتبد از ٍاحذ(:ٍاحذتؼذاد

 دکتر فخرالذیي صبب هذرض:                                          11-11ظِ ؼٌبِ  )رٍز،ظبػت ٍ ًیوعبل تحصیلی(زهبى ارائِ درض:   

  1ّوبتَلَشی  پیػ ًیبز:ٍ درض 

 

 درض: ّذف کلی 

 ت ّبی هرثَط ثِ ثبًک خَىآضٌبیی ثب رٍش ّبی هختلف تس

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

 (Avidityدرصذ گلبَل ّبی قرهس، آزهبیػ بررظی آیذیتی بر رٍی اظالیذ ) 5-1تْیِ ظَظپبًعیَى  .1

 تیتراظیَى آًتی ظرم ّبی گرٍُ ّبی خًَی .1

 ظل تبیپ ٍ بک تبیپ .1

 Duٍ ًیس آزهبیػ  Rhبررظی  .1

 کَهبط هعتقین  .5

 قینکَهبط غیر هعت .1

 راض هچ هبشٍر ٍ هیٌَرک .7

 غرببلگری آًتی ببدی ّبی ًبخَاظتِ .8

 چک ظل  تْیِ .9

 کٌترل کیفی آًتی ّیَهي گلبَلیي  .11

 تْیِ گرٍُ خًَی از رٍی ترؼحبت ) بساق( .11

 اؼٌبیی بب فراٍردُ ّبی خًَی .11

 پرظػ ٍ پبظخ .11

 

 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 درصذ را اًجبم ثذٌّذ 5-3ى سَسپبًسیَى ًحَُ تْیِ کرد 

 تیتراسیَى آًتی سرم ّبی گرٍُ خًَی را اًجبم دٌّذ 

 گرٍُ خًَی را ثب ّر دٍ رٍش سل تبیپ ٍ ثک تبیپ اًجبم دٌّذ 

  گرٍُ خًَیRh  را اًجبم دادُ ٍ ًحَُ اًجبمDu را تَضیح ٍ اًجبم دٌّذ 

 کَهجس هستمین ٍ غیر هستمین را اًجبم دّذ 

  هچ رٍ تَضیح دّذ ٍ ّر دٍ رٍش هبشٍر ٍ هیٌَر را ثِ درستی اًجبم دٌّذرٍش ّبی کراس 

 علت اًجبم غرثبلگری آًتی ثبدی ّبی ًبخَاستِ رٍ تَضیح دٌّذ ٍ رٍش اًجبم آى را ثِ درستی ًوبیص دٌّذ 

 چک سل رٍ تْیِ کٌٌذ ٍ آًتی ّیَهي گلجَلیي را ثِ درستی کٌترل کیفی کٌٌذ 

 ( تعییي کٌذ. گرٍُ خًَی را از طریك ترضحبت ) ثساق 



 

 EDOًبم ٍ اهضبی هعئَلدکتر ًصرالِ ظْرابی    ًبم ٍ اهضبی هذرض:             ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ: 

 داًؽکذُ:

تبریخ ارظبل                                تبریخ ارظبل:       تبریخ تحَیل:                       

: 

02/11/1399

 هٌببغ:

 دیَیذسَى ٍیرایص ثیست ٍ دٍم-کتبة : خًَطٌبسی، اًعمبد ٍ طت اًتمبل خَى ٌّری

 ثبًک خَى ٍ طت اًتمبل خَى سبلی رادهي ٍیرایص دٍم

 رٍغ تذریط:
 سخٌراًی، پرسص ٍ پبسخ، ارائِ کٌفراًس در کالس

 ٍظبیل آهَزؼی :

  ٍیذیَ، پرٍشکتَر، ٍایت ثرد، کبهپیَتر
   ظٌجػ ٍ ارزؼیببی

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

 - - - - آزهَى هیبى دٍرُ

تئَری ٍ  آزهَى پبیبى ترم

 عولی

 هتعبلجب اعالم هی ضَد هتعبلجب اعالم هی ضَد %(80ًورُ ) 18

 ضَدهتعبلجب اعالم هی  هتعبلجب اعالم هی ضَد %(20ًورُ ) 2 کتجی تکبلیف داًؽجَ

 

 ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:کالض هقررات 

 کالض یگرٍّ یدر بحث ّب بىیحضَر فؼبل داًؽجَ

 ؼذُ يییتؼ فیبِ هَقغ تکبل اًجبم



 ببًک خَى  جذٍل زهبًبٌذی درض                              

 11-11 ظِ ؼٌبِ رٍز ٍ ظبػت جلعِ :                                    

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

درصذ گلبَل ّبی قرهس، آزهبیػ  5-1یَى تْیِ ظَظپبًع 5/12/99 1

 (Avidityبررظی آیذیتی بر رٍی اظالیذ )

 دکتر فخرالذیي صجب

 دکتر فخرالذیي صجب تیتراظیَى آًتی ظرم ّبی گرٍُ ّبی خًَی 12/12/99 2

 دکتر فخرالذیي صجب ظل تبیپ ٍ بک تبیپ 19/12/99 3

 صجب دکتر فخرالذیي Duٍ ًیس آزهبیػ  Rhبررظی  26/12/99 4

 دکتر فخرالذیي صجب کَهبط هعتقین  17/1/1400 5

 دکتر فخرالذیي صجب کَهبط غیر هعتقین 24/1/1400 6

 دکتر فخرالذیي صجب کراض هچ هبشٍر ٍ هیٌَر 31/1/1400 7

 دکتر فخرالذیي صجب غرببلگری آًتی ببدی ّبی ًبخَاظتِ 7/2/1400 8

9 21/2/1400 
 

 دکتر فخرالذیي صجب تْیِ چک ظل 

 دکتر فخرالذیي صجب کٌترل کیفی آًتی ّیَهي گلبَلیي  28/2/1400 10

 دکتر فخرالذیي صجب تْیِ گرٍُ خًَی از رٍی ترؼحبت ) بساق( 4/3/1400 11

 دکتر فخرالذیي صجب ؼٌبیی بب فراٍردُ ّبی خًَیآ 11/3/1400 12

 دکتر فخرالذیي صجب پرظػ ٍ پبظخ 18/3/1400 13

 




