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  :ف کلی اهدا
اصلی و فرعی همچنین آزمایشات سازگاري قبل از انتقال خون بطوري آشنایی با روش هاي مستقیم و غیر مستقیم تشخیص گروه هاي خونی .1

نین خون مناسب و سازگار را براي بیماران تعیین و مشکالت موجود در این که دانش آموخته بتواند انواع گروه هاي خونی اصلی فرعی و همچ
  .زمینه را رفع نماید

  اصول تئوري آزمایشات عملی:کنترل کیفی دربانک خون .2
  روي گلبول به روش مستقیم و برروي سرم به روش غیرمستقیمABHتعیین گروه هاي خونی .3
  خطاهاي گروه بندي به دو روش فوق ورفع اشکاالت مربوطه.4
  درپزشکیRHکاربرد تعیین ژنوتیپ سیستمDUتست .5
  وکاربرد بالینی آنDآزمایش کومبز مستقیم وکومبز غیر مستقیم تیتراسیون آنتی .6
  قبل از انتقال خون ازمایش کراس مچ انواع ان بررسی خطاها و رفع اشکاالت مربوطه ازمایشات.7
  گروه بندي گروه هاي خونی فرعی و کاربرد آن.8
  آزمایش هماگلوتیناسیون سرد و کاربرد بالینی آن.9

  آشنایی با فرآورده هاي خونی تهیه و نحوه نگهداري و کنترل کیفی آن.10
  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید: اهداف اختصاصی 

  .ارزیابی نمایدAFFINITY,AVIDITYکیفیت آنتی بادي هاي مورد استفاده در بانک خون را از نظر .1- 1
  .تیتراسیون آنتی بادي هاي مورد استفاده در بانک خون را انجام دهد.1- 2
  .ال را انجام دهد و یا پیشنهاد براي رفع آن کندو بر روي سلول و سرم انخام داده و رفع خطا و اشکABHتایپ گروه خونی .1- 3
  انجام آزمون ها و آزمایشات با استفاده از آنتی بادي هاي اختصاصی و سلولهاي معرف.4-1
  .جهت رفع آن پیشنهاد داشته باشد را انجام داده و بروز اشکاالت رفع خطا نماید و یاRH,DUتعیین.5-1
آزمون کومبز مستقیم و کومبز غیرمستقیم را انجام داده و موارد مورد استفاده آن را بداند و در مواجهه با موارد پزشکی اشکاالت بوجود .1- 6

  .آمده را برطرف نماید
  .آزمون کراس مچ را انجام داده و در موارد خون ناسازگاري رفع مشکل نماید.7-1
  .آزمون هاي تجسس آنتی بادي و تعیین آنتی بادي را انجام داده وآنتی بادي مشکل را در آزمون ها شناسایی نماید.1- 8
  .بر روي بزاق و سایر مایعات بدن را انجام داده و آن را مشخص نمایدABHآزمایش تایپ گروه خونی .1- 9
  .مایدرا انجام داده و تیتراسیون آن را مشخص نCOLD ABآزمایش .10-1
  .آزمایشکاه و کنترل کیفیت هر کدام را انجام  ثبت نمایدانواع فرآورده هاي خونی را شناخته و نحوه نگهداري آن را در.1- 11
  .آزمایشات آماده سازي هر فرآورده براي بیمار را انجام داده و در فرم هیا مربوطه ثبت نماید.1- 12
. . .  



  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درسپ
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
علی اصغر دکتر  سازمان انتقال خون و اهداي خون  2  24/6/95  1

  آیت اللهی
دکترعلی اصغر   آنتی بادي هاي مونوکلونال  2  31/6/95  2

  آیت اللهی
دکترعلی اصغر   تیتراسیون آنتی بادي ها  2  6/7/95  3

  آیت اللهی
دکترعلی اصغر  ABOگروه بندي   6  13/7/95  4

  اللهیآیت 
دکترعلی اصغر   DU,RHگروه بندي   2  تعطیل20/7/95  5

  آیت اللهی
دکترعلی اصغر   روش تهیه گلبولهاي قرمز حساس شده  2  27/7/95  6

  آیت اللهی
دکترعلی اصغر   کومبز مستقیم  2  4/8/95  7

  آیت اللهی
دکترعلی اصغر   اسیدالشون  2    11/8/95  8

    آیت اللهی
  :روش تدریس  

  سخنرانی و انجام آزمونهاي با به کارگیري وسایل و مواد اختصاصیآموزش به روش 
  مراجعه به سازمان انتقال خون و بخش بانک خون بیمارستانهاي درمانی

  استفاده از وسایل کمک آموزشی چون اورهد
  :سیاست ها و قوانین کالس 

  10حداقل نمره 
  0تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

  : ایف و تکالیف دانشجوظو
  حضور فعال در آزمایشگاه

  کوییز هاي مختلف در هر جلسه 
  ترم امتحان پایان

  
  :در نمره پایانیآنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

  نمره از امتحان عملی پایانترم 18
  نمره از کوییزها و حضور غیاب2

  :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 
  پایان ترم برگزار میشودبراساس تقویم آموزشی اعالم شده در 

  منابع مطالعه 
  :منابع اصلی 

  روش هاي نوین در ایمونوهماتولوژي
  اصول و روشهایآزمایشگاهی در بانک خون

  هماتولوژي و طب خون
  :منابع براي مطالعه بیشتر 

 


