عٌَاى درض :ایوًََّوبتَلَشی

تعداد ٍاحد3 :

( 25جلعِ  2ظبعتِ)

ًَع تحث :تئَری

گرٍُ ّ :وبتَلَشی ٍ علَم اًتمبل خَى

ّدف کلی :یبدگیری اصَل اًتمبل خَى ،عَارض اًتمبل خَى ،آزهبیؽبت ظبزگبری ٍ گرٍّْبی خًَی
رٍش تدریس:

ظخٌراًی ،پرظػ ٍ پبظخ ٍ ظویٌبر داًؽجَیی

ٍسایل کوک آهَزشی هَرد استفادُ :پبٍرپَیٌت ،وبهپیَتر ،فیلن ٍ ًرم افسار
هدرسیي :دوتر لرُ ببغیبى ،دوتر بؽبغ ٍ اعضبی گرٍُ

رشتِ :وبرؼٌبظی ارؼذ ّوبتَلَشی ٍ ببًه خَى

رئَس هطالة
 -1تعریف درض ایوًََّوبتَلَشی ،اّذاف ٍ زیرهجوَعْْبی هختلف آى
 -2ؼرایط عوَهی اّذاء خَى ٍ اًَاع هعبفیتْب
 -3ویعْْب ٍ ضذاًعمبدّبی ببًه خَى
 -4تعریف ٍ طبمِ بٌذی گرٍّْبی خًَی ،ولىعیَى ٍ ظری
 -5گرٍُ خًَی  ،ABOبوبئی ٍ پبرابوبئی
 -6زیرگرٍّْبی فرعی گرٍُ خًَی  ٍ Aآزهبیؽبت ظلتبیچ ٍ به تبیپ ٍ هَارد عذم اًطببق
 -7گرٍُ خًَی  ٍ MNSsگربیچ
 -8گرٍُ خًَی لَئیط ٍ Ii ٍ P/P1/Pk
 -9گرٍُ خًَی Rh
 -10گرٍُ خًَی ول ،ویذ ٍ هه لَد
 -11گرٍُ خًَی لَتراى ٍ دافی
 -12گرٍُ خًَی ایٌذیي ٍ دیگَ-رایت
 -13گرٍُ خًَی ًبپ ،ورٍهر ،چیذٍ-راجرز ٍ وبرت رایت (ٍابعتِ بِ )PNH
 -14گرٍّْبی خًَی هتفرلِ ()Bg ،Xg ،OK ،RAPH ،JMH
 -15رٍغ تْیِ فراٍردّْبی خًَی (پىعل ،پالوت ٍ FFP ،ورایَ)
 -16تعتْبی وَهبط (  ٍ )IAT ٍ DATوراض هچ ٍ تعییي َّیت آًتیببدی
 -17ظالهت خَى ٍ فراٍردّْبی خًَی
 -18تسریك خَى ٍ عَارض زٍدرض ًبؼی از آى
 -19تسریك خَى ٍ عَارض دیررض ًبؼی از آى
 -20اًَاع فراٍردّْبی هؽتك از پىعل ٍ وبربرد آًْب (خَى ؼعتِ ،اؼعِ دیذُ ،گلیعرٍلِ ،وبّػ لىَظیت ،تبزُ ٍ )...
 -21اًَاع فراٍردّْبی هؽتك از پالظوب ٍ وبربرد آًْب ( ،FFPورایَ)CPP ،
 -22اًَاع فراٍردّْبی هؽتك از پالوت ٍ وبربرد آًْب ،تعریف  ٍ CCIهمبٍهت پالوتی
 -23رٍؼْبی ٍیرٍض زدایی فراٍردّْبی پالظوبیی
 -24پبالیػ پالظوب بِ رٍغ وَّي (اتبًَل –ظرهب)
ّ -25وٍَیصیالًط ،لَن به ٍ تریط به

هٌاتغ ٍ رفراًس:
کتاب تاًک خَى  ، AABBتاًک خَى سالی رادهي ،کتاب گرٍُ خَى جف داًیلس ،تاًک خَى هدرى دًیس ّارهٌیٌگ
رٍش ارزشیاتی :
اهتحاى پایاى ترم%75 :
شرکت هٌظن در کالس ،سویٌار ٍ ارائِ هقالِ%25 :

