
 

 

شتی، ردمانی اریاندااگشنه   علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه پیرازپشکی

  ایمونوهماتولوژی :طرح درسفرم 

  اطالعات عمومی
  پایه ایمونوهماتولوژی :پیش نیاز  (1عملی ، 2تئوری واحد ) 3 :واحدنوع تعداد /  ایمونوهماتولوژی :درس نام هماتولوژی و بانک خون :گروه

  اول :نیمسال 1401 - 1402 :سال تحصیلی کارشناسی ارشد :مقطع تحصیلی شناسی آزمایشگاهیخون :رشته

  دانشکده پیراپزشکی :مکان تشکیل کالس یکشنبهشنبه و  :زمان تشکیل کالس شهیدی، دکتر امینی دکتر :مدرسین شهیدی دکتر :مسئول درس

 مقدمه:

باشد. اصطالح ایمونوهماتولوژی به بررسی سرولوژیکی، می (Transfusion medicineطب انتقال خون )و  (Immunohematology) شامل دو بخش ایمونوهماتولوژی درساین 

انبه جگردد. واژه طب انتقال خون یک تخصص چند مشتقات خونی اطالق میهای همه اجزا و واکنش های مرتبط، خواص ایمونولوژیک وژنژنتیکی، بیوشیمیایی و مولکولی آنتی

 باشد. میها و شناسایی انواع عوارض مرتبط با تزریق خون های خونی، درمان با آننگهداری و تهیه فرآوردههای اهدای خون، شامل تمام جنبه
 

 )آنچه دانشجو در آینده شغلی، در رابطه با این درس قرار است مورد استفاده قرار دهد(: پیآمدهای یادگیری

  های خونی اصلی و فرعیهای گروهبادیها و آنتینژاساس ژنتیکی و بیوشیمیایی انواع آنتیبا آشنایی 

 های خونیهای تشخیصی سرولوژی و نوین گروهآشنایی با انواع روش 

 هاو تفسیر  آن گاریزسا، هابادیایی انجام انواع آزمایشات غربالگری، شناسایی آنتیتوان 

  عوارض ناشی از انتقال خونطبقه بندی و شناسایی انواع 

  هاها در بیماریآنی پالکتی و نوترفیلی و نقش هانژآنتیآشنایی با انواع 

 

 هدف کلی:

 های سلولی و پالسمایی خون و عوارض انتقال خون.های خونی اصلی و فرعی، تهیه و نگهداری انواع فرآوردهتوارث انواع گروهآشنایی با اصول بیوشیمیائی، ژنتیک و 
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 برنامه زمانی روش ارزیابی روش تدریس حیطه اهداف سرفصل موضوعات اهداف عینی

  تعریف و آگاهی از جایگاه و

کاربردهای گوناگون علم 

 و طب انتقال خون هماتولوژیایمونو

 
 های ژنآشنایی کامل از آنتی

های خونی اصلی و اختصاصی گروه

 فرعی

 

  اصول، اهداف و تاریخچه، آشنایی با

 ضوابط اهدای خون 

 
  عوارض انتقال خون و آشنایی با انواع

 هاهای آزمایشگاهی بررسی آنروش

 های های سیستمبادیها و آنتیژنژنوتیپ، فنوتیپ، آنتی

 Rhو  ABHگروه خونی 

 ( بادیهای خونی فرعی )ژنوتیپ، فنوتیپ و آنتیانواع گروه

 ها در انتقال خونو نقش آن

 آزمایشات گروه بندی و رفع تناقضات آن 

 بادی و تفسیر آنآزمایش غربالگری و شناسایی آنتی 

 سازگاری، تفسیر نتایج و حل مشکالتهای آزمایش 

  بیماری همولیتیک جنین و نوزادان، تشخیص آزمایشگاهی

 و یافتن خون مناسب برای نوزاد

 ها در ها و نقش آنهای پالکتی، نوتروفیلژنآشنایی با آنتی

 مرتبطهای ها و ناسازگارییبیمار

  عوارض همولیتیک و غیر همولیتیک انتقال آشنایی با انواع

 هاهای آزمایشگاهی تشخیص آنو روش خون

 شناختی

 عملکردی

 سخنرانی کالسیک

 

 سخنرانی تعاملی

 

های مبتنی روش

بر حل مسئله 

(PBL) 

 

ارائه کنفرانس 

 دانشجو

آزمون کتبی 

ای، رگزینها)چه

 تشریحی و ...(

 

نمره دهی 

تکالیف محوله 

 به دانشجو

جدول 

پیوست شده 

در صفحه 

 آخر

 و پاسخ به سواالت مربوطه های گروهیمفاهیم، ارائه کنفرانس در حیطه موضوعات درس، شرکت در بحثشناخت  تکلیف دانشجو

 در کالسدانشجو و مشارکت  و میزان فعالیتکنفرانس پایان دوره، ارزیابی ارائه  آزمون نحوه نمره دهی

 .Transfusion Medicine; Self-Assessment and Review (AABB), last edition منابع آموزشی

Technical Manual (AABB), last edition. 

Mollison’s Blood Transfusion Clinical Medicine, (Harvey G. Klein), last edition. 
Clinical Diagnosis & Management by Laboratory Methods (Henry), last edition. 

Text book of Blood banking and transfusion Medicine (Sally V. Rudmann), last edition. 
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 برنامه زمان بندی درس )تئوری(

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 شهیدی دکتر ABOهای خونی اصلی و فرعی آشنایی با ژنتیک و انواع فنوتیپ سیستم گروه 10/07/1401 1

 دکتر شهیدی هابرطرف کردن آن و راهکارهای Rh و ABOبررسی عدم تطابق نتایج گروه بندی  17/07/1401 2

 دکتر شهیدی Rhگروه خونی آشنایی با بیوشیمی، نحوه توارث  24/07/1401 3

 دکتر شهیدی 1-های خونی فرعیآشنایی با ژنتیک و انواع فنوتیپ سایر سیستم گروه 01/08/1401 4

 دکتر شهیدی 2-های خونی فرعیآشنایی با ژنتیک و انواع فنوتیپ سایر سیستم گروه 01/08/1401 5

 دکتر شهیدی های سازگاری، کومبز مستقیم و غیر مستقیماصول و تفسیر آزمایش 08/08/1401 6

 دکتر شهیدی ها و تفسیر نتایجبادیغربالگری، شناسایی انواع آنتی 15/08/1401 7

 دکتر شهیدی حل مشکالت در آزمایشات غربالگری، سازگاری و ...های روش 22/08/1401 8

 دکتر شهیدی های تشخیصی در آزمایشگاه سرولوژی بانک خون )فاز مایع، فاز جامد، فلوسیتومتری، استفاده از آنزیم و ...(آشنایی با انواع روش 29/08/1401 9

 دکتر شهیدی های خونیاهمیت، ضرورت و کاربرد تعیین ژنوتیپ گروه 06/09/1401 10

 دکتر شهیدی 1-و یافتن خون مناسب برای نوزادبالینی  -زادان، تشخیص آزمایشگاهیبیماری همولیتیک جنین و نو 13/09/1401 11

 دکتر شهیدی 2-و یافتن خون مناسب برای نوزادبالینی  -زادان، تشخیص آزمایشگاهیبیماری همولیتیک جنین و نو 20/09/1401 12

 دکتر شهیدی آشنایی با عوارض ناشی از انتقال خون 27/09/1401 13

 دکتر شهیدی هاهای مرتبط، تشخیص و پیگیری آنها و ناسازگاریها در مقاومت پالکتی، بیماریهای پالکتی و نقش آنژنآشنایی با آنتی 04/10/1401 14

 دکتر شهیدی هاآن روش)های ارزشیابی های مرتبط وناسازگاری ها،بیماریهای نوتروفیلی در بادیآنتی وها و نقش آن نوتروفیلیهای ژنآشنایی با آنتی 11/10/1401 15

 دکتر شهیدی روهای پیشخون مصنوعی، تاریخچه، آینده، انواع، نحوه مصرف و چالش 18/10/1401 16

 دکتر شهیدی های خونی در پیوندبررسی نقش گروه 18/10/1401 17
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 برنامه زمان بندی درس )عملی(

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 دکتر امینی ABOخونی  گروه بندی سلولی گروه 17/07/1401 1

 دکتر امینی با روش بک تایپ ABOخونی  تعیین گروه 24/07/1401 2

 دکتر امینی Duو انجام آزمایش  Rh سیستم ژنوتیپ و فنوتیپ تعیین 01/08/1401 3

 دکتر میرزائیان )پایگاه انتقال خون وصال( های گروه بندیرفع تناقض هماهنگی با مدرس 4

 دکتر امینی سل چک تهیه و مستقیم کومبز آزمایش انجام 08/08/1401 5

 دکتر امینی مستقیم غیر کومبز آزمایش انجام 15/08/1401 6

 دکتر امینی مختلف هایروش با مچ کراس آزمایش انجام 22/08/1401 7

 دکتر میرزائیان )پایگاه انتقال خون وصال( هابادیآنتی هویت تشخیص و شناسایی هایروش هماهنگی با مدرس 8

 دکتر میرزائیان )پایگاه انتقال خون وصال( هابادیسازگاری و تشخیص هویت آنتیهای حل مشکالت ناشی از آزمایشات روش " 9

 دکتر امینی روگام دوزاژ محاسبه و الوشن اسید آزمایش انجام 29/08/1401 10

 دکتر میرزائیان )پایگاه انتقال خون وصال( Gel Cardهای قرمز با روش تعیین فنوتیپ گلبول هماهنگی با مدرس 11

 دکتر میرزائیان )پایگاه انتقال خون وصال( های قرمزجهت تعیین فنوتیپ گلبول Solid phaseاستفاده از روش  " 12

 دکتر رازانی کراس مج پالکتی 20/09/1401 13

 دکتر رازانی های پالکتی )االیزا و فلوسیتومتری(بادیهای مختلف تعیین آنتیآشنایی با روش 27/09/1401 14

 دکتر میرزائیان )پایگاه انتقال خون وصال( آزمایشات قبل و بعد از انتقال خون آشنایی با مدرس هماهنگی با 15

 دکتر میرزائیان )پایگاه انتقال خون وصال( آشنایی با آفرزیس اهدایی و درمانی " 16

 دکتر امینی های سرولوژی بانک خونکنترل کیفی روش 18/10/1401 17


