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 داًطگبُ ػلَم پشضکی کزهبًطبُ

 داًطکذُ پیزاپشضکی

 اتبق ػولگزٍُ 
 

 سَمتزم  اتبق ػولداًطجَیبى کبرضٌبسی  هخبطجبى:                                                                 خَى اًتقبلخَى ضٌبسی ٍ ػٌَاى درس : 

  42-44سِ ضٌجِ  :پبسخگَیی ثِ سَاالت فزاگیز سبػت                                            ٍاحذ تئَری 2   : )یب سْن استبد اس ٍاحذ(:ٍاحذتؼذاد

 دکتز فخزالذیي صجب هذرس:                           41-42سِ ضٌجِ رٍس   99-4411ًیوسبل دٍم سبل تحصیلی سهبى ارائِ درس: 

 2فیشیَلَصی  پیص ًیبس:ٍ درس 

 

 درس: ّذف کلی 

 داًطجَیبى ثب ثیوبری ّبی خًَی ٍ ثبًک خَى آضٌبیی 

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

  یخًَسبسثب آضٌبیی  -4

 فقز آّي یثب جذة آّي ٍ کن خًَ ییآضٌب -2

 کیٍ هگبلَثالست یتیهبکزٍس یخًَ کنآضٌبیی داًطجَیبى ثب  -3

 ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت اٍل  یتبالسو ّبی  یخًَ کنآضٌبیی ثب  -4

 ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت دٍم  یتبالسو ّبی  یخًَ کن آضٌبیی ثب -5

 کیآپالست ّبی  یکن خًَ، ضکل یداس یخًَ کنآضٌبیی ثب  -6

 کیتیّوَل یخًَ کنآضٌبیی ثب  -7

 ( قسوت اٍل WBCآضٌبیی ثب اختالالت گلجَل ّبی سفیذ )  -8

 قسوت دٍم WBCآضٌبیی ثب اختالالت  -9

 شیٌَلیجزیٍ ف اًؼقبد، ّب پالکتآضٌبیی ثب  -41

 یٍ اًؼقبد یپالکت  ،یػزٍق اختالالت ثب آضٌبیی -44

 ٍ اّویت آى در اًتقبل خَى ABO  ٍRh یخًَ گزٍُآضٌبیی ثب  -42

 قسوت اٍل ٍ کبرثزد آى ّب یخًَ یّب فزاٍردُآضٌبیی ثب  -43

 قسوت دٍم ٍ کبرثزد آى ّب یخًَ یّب فزاٍردُآضٌبیی ثب  -44

 قسوت اٍل اًتقبل خَى یّب ٍاکٌصآضٌبیی ثب  -45

 قسوت دٍم قبل خَىاًت یّب ٍاکٌصآضٌبیی ثب  -46

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 خًَسبسی ٍ ًحَُ سٌتش ّوَگلَثیيجلسِ اٍل :  .4

 :ثبضذدر پبیبى داًطجَ قبدر 

 را تَضیح زّس. ثبفت سهیٌِ ای هغش استرَاى

 را ضزح زّس تٌظین ذًَسبسی

 را تَضیح زّس. ذًَسبس فبکتَرّبی رضس 

 ّس.را تَضیح ز ًحَُ سبذت ّوَگلَثیي

 را تَضیح زّس. هتبثَلیسن ّبی یبذتِ ّبی سزخ

 را تَضیح زّس.هقبزیز ًزهبل پبراهتزّبی گلجَل ّبی قزهش 

 فقز آّيآضٌبیی ثب جذة آّي ٍ کن خًَی جلسِ دٍم:  .2

  قبدر ثبضذدر پبیبى داًطجَ 

 را تَضیح زّس. هتبثَلیسن جذة آّي

 را تَضیح زّس.کن ذًَی فقز آّي 
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 را تَضیح زّس.  کن ذًَی فقز آّيی آسهبیطگبّی ٍ زرهبى یبفتِ ّب ،ػالین ثبلیٌی

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

 : کن خًَی هبکزٍسیتی ٍ هگبلَثالستیکسَمجلسِ  .3

  قبدر ثبضذدر پبیبى داًطجَ 

 را تَضیح زّس.کن ذًَی ّبی هبکزٍسیتی 

 را تَضیح زّس.   ستیککن ذًَی هگبلَثال

 را تَضیح زّس. ٍ اسیس فَلیک  B12جذة ٍ ػولکزز ثیَضیویبیی ٍ کوجَز ٍیتبهیي 

 را تَضیح زّس. ػالین ثبلیٌی کن ذًَی هگبلَثالستیک 

 را تَضیح زّس. یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی ٍ زرهبى کن ذًَی هگبلَثالستیک

 تب  ٍ آلفب قسوت اٍلضبهل ث  یتبالسو  یّب یثب کن خًَ ییآضٌب: چْبرمجلسِ  .4

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ

 را تَضیح زّس. کن ذًَی تبالسوی 

 را تَضیح زّس.  تبالسوی هیٌَر ٍ هبصٍر

 را تَضیح زّس. تبالسوی ٍ آلفب ثتب 

 را تَضیح زّس.  ػالین ثبلیٌی تبالسوی

 را تَضیح زّس. یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی ٍ زرهبى تبالسوی

 ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت اٍل  یتبالسو  یّب یکن خًَثب  ییآضٌبجلسِ پٌجن:  .5

 در راستبی جلسِ قجل

 کیآپالست  یّب یضکل، کن خًَ یداس یثب کن خًَ ییآضٌب :ضطنجلسِ  .6

 قبدر ثبضذداًطجَ  بىیدر پب

 را تَضیح زّس.کن ذًَی زاسی ضکل 

 را تَضیح زّس. کن ذًَی آپالستیک

 زّس.  حیرا تَض زاسی ضکل ٍ آپالستیک یکن ذًَ یٌیثبل نیػال

 زّس. حیرا تَض زاسی ضکل ٍ آپالستیک یٍ زرهبى کن ذًَ یطگبّیآسهب یّب بفتِی

 کن خًَی ّوَلیتیک : ّفتنجلسِ  .7

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. ترزیت طجیؼی یبذتِ ّبی سزخًحَُ 

 را تَضیح زّس. زستِ ثٌسی کن ذًَی ّبی ّوَلیتیک

 را تَضیح زّس. ػزٍقیّوَلیش زاذل ػزٍقی ٍ ذبرج 

 را تَضیح زّس. اسفزٍسیتَس ارثی

 را تَضیح زّس. الیپتَسیتَس ارثی

 را تَضیح زّس. G6PDکوجَز 

 را تَضیح زّس.  کن ذًَی ًبضی زارٍّب

 را تَضیح زّس.  ّوَگلَثجیٌَری حولِ ای یب ًبگْبًی ضجبًِ

 ( قسوت اٍل WBC)  ذیسف یثب اختالالت گلجَل ّب ییآضٌبجلسِ ّطتن:  .8

 را تَضیح زّس WBCاًَاع اذتالالت 

 لَسوی ّبی هرتلف را طجقِ ثٌسی کٌس

 تفبٍت لٌفَم ّب ثب لَسوی ّب را تَضیح زّس

 ػالین ثبلیٌی لَسوی ّب ٍ لٌفَم ّب را ضزح زّس

 دٍم( قسوت  WBC)  ذیسف یثب اختالالت گلجَل ّب ییآضٌبجلسِ ًْن:  .9

 اّساف زر راستبی جلسِ قجل است

 شیٌَلیجزیثب پالکت ّب، اًؼقبد ٍ ف ییآضٌب: دّنجلسِ  .41

 قبدر ثبضذداًطجَ  بىیدر پب

 را تَضیح زّس. تَلیس پالکت ّب

 را تَضیح زّس. پالکت ّب ٍ ػولکزز سبذتوبى

 را تَضیح زّس. گلیکَپزٍتیئي ّبی پالکتی
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 را تَضیح زّس. ٍاکٌص ّبی تزضحی پالکت ّب
 را را تَضیح زّس. آثطبر اًؼقبزی

 را تَضیح زّس.زر ثسى  ٌَلیش ٍ فیجزیرًٍس اًؼقبز 

 را تَضیح زّس. C  ٍSپزٍتئیي ّبی ٍ  ػولکزز پالسویٌَصى 

 پالکتی ٍ اًؼقبدی ػزٍقی،  : اختالالتیبسدّنجلسِ  .44

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. اذتالالت ػزٍقی ذًَزیشی زٌّسُ

 را تَضیح زّس.  تزٍهجَسیتَپٌیاذتالالت 

 اذتالالت تزهجَسیتَس را تَضیح زّس.

 را تَضیح زّس.  A،B،Cّوَفیلی 

 را تَضیح زّس. کوجَز سبیز فبکتَرّبی اًؼقبزی

 آى در اًتقبل خَى تیٍ اّو ABO  ٍRh یثب گزٍُ خًَ ییآضٌب:  دٍاسدّنجلسِ  .42

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 ذَى ضزح زّسرا تَضیح زّس ٍ اّویت آى را زر اًتقبل  ABOگزٍُ ّبی ذًَی 

 را تَضیح زّس ٍ اّویت آى را زر اًتقبل ذَى ضزح زّس. Rhگزٍُ ذًَی 

 ٍ کبرثزد آى ّب قسوت اٍل یخًَ یثب فزاٍردُ ّب ییآضٌب: سیشدّنجلسِ  .43

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 را تَضیح زّس. ٍ کبرثززّبی آى گلجَل قزهش یفزاٍرزُ ّب

 یح زّس.ی آى را تَضکبرثززّبٍ پالسوب  یّب فزاٍزُ

 ٍ کبرثزز ّبی آى را تَضیح زّس.  پالکت یّب فزارزُ

 ی آى را تَضیح زّس.ٍ کبرثززّب یسیٍر قیتشر یّب يیوٌَگلَثیا

 دٍمٍ کبرثزد آى ّب قسوت  یخًَ یثب فزاٍردُ ّب ییآضٌبجلسِ چْبردّن:  .44

 اّذاف در راستبی جلسِ قجل

 اٍل اًتقبل خَى یثب ٍاکٌص ّب ییآضٌب: پبًشدّنجلسِ  .45

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیبدر پ

 را تَضیح زّس. ٍاکٌص ّبی حبز ّوَلیتیک

 را تَضیح زّس. ٍاکٌص ّبی ّوَلیتک ایوَى حبز

 را تَضیح زّس.  پبتَفیشیَلَصی ّوَلیش زاذل ػزٍقی

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

 را تَضیح زّس. ٍاکٌص ّبی ّوَلیتک تبذیزی

 را تَضیح زّس. سای غیز ّوَلیتیکٍاکٌص تت 

 را تَضیح زّس. ٍ آًبفیالکسی ٍاکٌص ّبی آلزصیک

 را تَضیح زّس.  آسیت حبز ریَی

 را تَضیح زّس. گزاًجبری گززش ذَى

 را تَضیح زّس. ػَارض هتبثَلیک

 را تَضیح زّس. پَرپَرای پس اس تشریق ذَى

 را تَضیح زّس. گزاًجبری آّي

 ا تَضیح زّس.ر ٍاکٌص پیًَس ػلیِ هیشثبى

 قسوت دٍم اًتقبل خَى یثب ٍاکٌص ّب یی: آضٌبضبًشدّنجلسِ  .46

 اّساف زر راستبی جلسِ قجل

 هٌبثغ:

 ، هتزجن هحوَز ضوس 2017 سسَىیَیز ی، اًؼقبز ٍ طت اًتقبل ذَى ، ٌّز یکتبة ذًَطٌبس  .1

 1389آساز،  یهْس شازُ،یرازهي، هتزجن ضؼجبى ػل یثبًک ذَى ٍ طت اًتقبل ذَى سبل زرسٌبهِ .2

 ضَز یکِ زر کالس ارائِ ه یجشٍات زرس .3

  رٍش تذریس:

 سرٌزاًی، پزسص ٍ پبسد، ارائِ کٌفزاًس زر کالس
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 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 

   دکتز ًصزالِ سْزاثی                                            

 تبریخ ارسبل :                  تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:                 

فخزالذیي صجب

 آهَسضی : ٍسبیل

 ٍیسیَ، پزٍصکتَر، ٍایت ثزز، کبهپیَتز

   سٌجص ٍ ارسضیبثی

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

 م خَاّذ ضذهتؼبقجب اػال (% ًوزُ کل 41ًوزُ )  2 کتجی تکبلیف

 هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ % ًوزُ کل(25ًوزُ )  5 کتجی ) تستی( آسهَى هیبى تزم

 هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ % ًوزُ کل(65ًوزُ )  43 تطزیحی(-کتجی ) تستی آسهَى پبیبى تزم

 

 ٍ اًتظبرات اس داًطجَ:کالس هقزرات 
 حضَر فؼبل زاًطجَیبى زر ثحث ّبی گزٍّی کالس

 َقغ تکبلیف تؼییي ضسُاًجبم ثِ ه
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 خَى  اًتقبلخًَطٌبسی ٍ  جذٍل سهبًجٌذی درس                              

 41-42سِ ضٌجِ  رٍس ٍ سبػت جلسِ :                                    

 

 هذرس ًظزی هَضَع ّز جلسِ تبریخ جلسِ

 رزالسیي صجبزکتز ف  یخًَسبسآضٌبیی ثب  25/6/99 1

 لسیي صجبزکتز فرزا فقز آّي یثب جذة آّي ٍ کن خًَ ییآضٌب 1/7/99 2

 زکتز فرزالسیي صجب کیٍ هگبلَثالست یتیهبکزٍس یخًَ کنآضٌبیی داًطجَیبى ثب  8/7/99 3

 زکتز فرزالسیي صجب ی  ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت اٍلتبالسو ی ّبی خًَ کنآضٌبیی ثب  15/7/99 4

 سیي صجبزکتز فرزال ی  ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت دٍمتبالسو ی ّبی خًَ کنضٌبیی ثب آ 22/7/99 5

 زکتز فرزالسیي صجب کیآپالست ی ّبی کن خًَ، ضکل یداس یخًَ کنآضٌبیی ثب  29/7/99 6

 زکتز فرزالسیي صجب کیتیّوَل یخًَ کنآضٌبیی ثب  6/8/99 7

 زکتز فرزالسیي صجب ( قسوت اٍل WBCآضٌبیی ثب اختالالت گلجَل ّبی سفیذ )  20/8/99 8

 زکتز فرزالسیي صجب قسوت دٍم WBCآضٌبیی ثب اختالالت  27/8/99 9

 زکتز فرزالسیي صجب شیٌَلیجزیٍ ف اًؼقبد، ّب پالکتآضٌبیی ثب  4/9/99 10

 زکتز فرزالسیي صجب یٍ اًؼقبد یپالکت  ،یػزٍق اختالالتآضٌبیی ثب  11/9/99 11

 زکتز فرزالسیي صجب ٍ اّویت آى در اًتقبل خَى ABO  ٍRh یخًَ گزٍُثب آضٌبیی  18/9/99 12

 زکتز فرزالسیي صجب قسوت اٍل ٍ کبرثزد آى ّب یخًَ یّب فزاٍردُآضٌبیی ثب  25/9/99 13

 زکتز فرزالسیي صجب قسوت دٍم ٍ کبرثزد آى ّب یخًَ یّب فزاٍردُآضٌبیی ثب  2/10/99 14

 زکتز فرزالسیي صجب قسوت اٍل اًتقبل خَى یبّ ٍاکٌصآضٌبیی ثب  9/10/99 15

 زکتز فرزالسیي صجب قسوت دٍم اًتقبل خَى یّب ٌصٍاکآضٌبیی ثب  16/10/99 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




