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  :ف کلی اهدا
فرآورده هاي آن در حدي که یک کارشناس بتواند آزمایشهاي روزمره دربانک خون را انجام داده و آشنایی نسبی در زمینه شناخت خون و .1

تشخیص گروه هاي خونی،ناسازگاریها،انتقال خون و واکنشهاي تزریق خون و آشنایی با اهداي خون و فرآورده هاي آن ،سیستم هاي گروه 
  سازي خون براي تزریق و واکنشهاي تزریق خونخونی ،آزمونهاي کومبز و آماده 

  سرولوژي گروه هاي خونی.2
  ABOگروه خونی .3
  RHگروه خونی.4
  گروه هاي خونی فرعی.5
  بیماري همولیتیک نوزادان.6
  تاریخچه انتقال خون و اهداءخون.7
  تهیه،نگهداري و کاربرد فرآورده هاي سلولی.8
  ماییتهیه،نگهداري و کاربرد فرآورده هاي پالس.9

  اصول افرزیس و کاربرد بالینی.10
  )عوارض ویروس- عوارض زودرس(عوارض انتقال خون .11
  بیماریهاي ناشی از انتقال خون.12

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید: اهداف اختصاصی 
  .واکنش هماگلوتیناسیون را شرح دهد.1- 1
  .مراحل  مختلف و واکنشهاي هماگلوتیناسیون را بیان کند.1- 2
  .عوامل موثر در واکنش هماگلوتیناسیون را شرح دهد 1- 3
  .واکنش هماگلوتیناسیون را توضیح دهد)scoring(درجه بندي  4-1
  .در سطح گلبول هاي قرمز را بیان کند ABHآنتی ژنهاي اختصاصی  5-1
  .بیان کندرا ABHبیوشیمی گروه هاي خونی  1- 6
  .را شرح دهد ABHاصول ژنتیک گروه خونی  7-1
  .شرح دهدABHآنتی بادي ها را در سیستم  1- 8
  .را فهرست وار بیان کندABHانواع گروههاي سیستم  1- 9
  .شرح دهدABHدرمورد سیستم سکوتور و غیر سکوتور و ارتباط آن با سیستم  10-1
  .درا توضیح دهABHفنوتیپ هاي نول در سیستم  1- 11
  .را مختصرا بیان کندRHتاریخچه سیستم  1- 12
  .را مختصرا شرح دهدRHبیوشیمی سیستم  1- 13
  .را بیان کندRHاصول ژنتیک و توارث آنتی ژنهاي سیستم  1- 14
  .را بیان کندRHبادي در سیستم نحوه شکل گیري آنتی  1- 15
  .اهمیت حضوري آنتی بادیها در این سیستم را شرح دهد 1- 16



  .و علل بروز آن شرح دهدDuره فنوتیپ دربا 1- 17
  .سیستم گروههاي مهم فرعی را نام ببرید 1- 18
  .کلیات  سیستم گروه خون لوءیس را شرح دهد 1- 19
  .را شرح دهدIi,Pکلیات سیستم گروه خون  20-1
  .را شرح دهدMNSsuکلیات سیستم گروه خون  1- 21
  .را شرح دهدKellکلیات سیستم گروه خون 1- 22
  .را شرح دهدKiddکلیات سیستم گروه خون 1- 23
  .را شرح دهدDuffyکلیات سیستم گروه خون 1- 24
  .سایر سیستم هاي گروه خونی را مختصرا شرح دهد 1- 25
  .نوزاد را بیان کند- و تعویض  خون در کم خونی همولیتیک جنینکلیاتی درباره تزریق  1- 26
  .نین را شرح دهدنحوه تحریک سیستم ایمنی مادر توسط آنتی ژن ج 1- 27
  .خصوصیات رو گام و نحوه کاربرد آنرا شرح دهد 1- 28
  .آزمایشهاي الزم در دوران بارداري هنگام حضور آنتی بادي را بیان کند 1- 29
  .آزمایشهاي بعداز زایمان در موارد مشکوك به کم خونی همولیتیک نوزادي را شرح دهد 30-1
  .ولیتیک نوزاد را شرح دهدیافته هاي آزمایشگاهی در کم خونی هم 1- 31
  .نحوه تعویض خون نوزاد را مختصرا شرح دهد 1- 32
  .در تزریق و تعویض خون نوزاد را بیان کند ) کراس مچ(شیوه انتخاب گروه خون و آزمایش سازگاري  1- 33
  .درباره تاریخچه انتقال خون پیشرفت هاي اخیر در زمینه بانک خون توضیح دهد 1- 34
  .اهداء خون را توضیح دهد اصول ،اهداف 1- 35
  .خون را شرح دهد ضوابط و معیارهاي هاي الزم جهت اهداء 1- 36
  .نحوه آماده سازي اهداء کننده را جهت خونگیري شرح دهد 1- 37
  .نحوه خونگیري از اهداء کننده را بصورت استاندارد شرح دهد 1- 38
  .مراقبتهاي پس از اهداي خون را شرح دهد 1- 39
  .نامطلوب به دنبال اهداي خون را شرح دهد واکنشهاي 1- 40
  .آزمایشهاي استاندارد بر روي خون اهداء کننده را نام ببرد 1- 41
  .آزمونهاي شناسایی بیماریهاي عفونی را توضیح دهد 1- 42
  .انواع اهداي اتولوگ  را نام برده و مختصري در مورد آن شرح دهد 1- 43
  .را نام برده و محتویات آن را شرح دهدانواع ضد انعقاد، نگهدارنده خون  44-1
  .مشخصات و کاربرد خون کامل را شرح دهد 1- 45
  .را توضیح  دهد)packed RBC(مشخصات و کاربرد گلبول هاي قرمز  فشرده  46-1
  .مشخصات و کاربرد فرآورده سلولی اشعه دیده را شرح دهد 1- 47
  .شرح دهد مشخصات و کاربرد فرآورده هاي سلولی شسته شده را 48-1
  .مشخصات و کاربرد گلبول هاي قرمز منجمد شده را شرح دهد 1- 49
  .مشخصات و کاربرد فرآورده هاي پالکت را شرح دهد 1- 50
  .مشخصات و کاربرد فرآورده هاي گرانولیستی و سلول هاي اجدادي را شرح دهد 1- 51
  .را شرح دهد)FFP(مشخصات و کاربرد پالسماي تازه  1- 52
  .و کاربرد فرآورده کرایو پرسیپتیات را شرح دهدمشخصات  1- 53
  .ختصرا شرح دهدممشخصات و کاربرد مشتقات خونی را  1- 54
  .اصول و کاربرد پالسما فرز را بیان کند 1- 55
  .اصول و کاربرد اریترو فرز را بیان کند 56-1
  .اصول و کاربرد اریتروسیتوفرزیس را بیان کند 1- 57
  .سیتو فرزیس  را بیان  کنداصول و کاربرد ترومبو 58-1
  .اصول و کاربرد لنفوسیتوفرزیس را بیان کند 1- 59



  .انواع واکنش هاي ناشی از تزریق خون را نام ببرد 1- 60
  .شرح دهدواکنش هاي حاد همو لیتیک خون را 1- 61
  .اقدامات و پی گیریهاي الزم در پی بروز واکنش همولیتیک را توضیح دهد 1- 62
  .همولیتیک تزریق خون را نام ببرد واکنشهاي غیر 1- 63
  .واکنش تب زاي غیر همو لیتیک را شرح دهد 64-1
  .واکنش هاي آلرژیک را شرح دهد 65-1
  .آسیب حاد ریوي مرتبط با تزریق خون را توضیح دهد 66-1
  .واکنش هاي تاخیري غیر همولیتیک را نام ببرد 1- 67
  .گرانباري آهن را شرح دهد 68-1
  .میزبان در نتیجه تزریق خون را شرح دهدواکنش هاي  1- 69
  .بیماریهاي رایج مسري ناشی از انتقال خون را فهرست وار بیان کند 70-1
  .مهمترین عفونت هاي ویروسی مسري ناشی از انتقال خون را نام ببرد 1- 71
  .خصوصیات کلی و اهمیت انواع ویروسهاي هپاتیت در انتقال خون را شرح دهد 1- 72
  .اي مربوط به ویروسهاي هپاتیت را بیان کندآزمونه 1- 73
  .مشخصات اهمیت وتروویروسها در انتقال خون را بیان کند 1- 74
  .را توضیح دهدHIVخصوصیات نحوه انتقال و آزمونهاي مرتبط با ویروس  1- 75
  .خصوصیات کلی و آزمونهاي مرتبط با ویروس هاي هرپس را توضیح دهد 1- 76
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