
 

 
 

  

 
 

 خون بانکو  یخون شناس (lesson Plan)طرح درس روزانه 

  اول جلسه

 

 ریهوشبکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:          هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 16/11/1401 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15شنبه                         ساعت: يکروز:  خون بانکخون شناسی و نام درس )واحد(  :  

 /عملینظری نوع واحد: 2 تعداد واحد: /عملینظری واحد: نوع

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 جناب آقای دكتر اخضری مدرس :  1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 فيزيولوژی خونسازی عنوان جلسه :

 سنتز و تکامل سلولهای مختلف خونیفرایندهای خونسازی و آشنایی با   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 ناتومی وفیزیولوژی ساختارهای هماتولوژیک را توضیح دهدآ 

  انواع سلول های خون را نام ببرد 

  را نام ببرند ونقش انها را توضیح دهند پالسماییومواد تشکیل دهنده ی  پالسما  

 توضیح دهند  در مغز استخوان گلبول های قرمز را تکاملو مسیر سنتز وساختار 

 توضیح دهند در مغز استخوان گلبول های سفید را  تکاملو مسیر سنتز وساختار 

  توضیح دهند در مغز استخوان ا راالکتهاتکامل  پو مسیر سنتز و ساختار 

 فاکتورهای محرک و مهار کننده خونسازی را بداند 

            روش آموزش :   حضوری

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :
  دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -)هنریهماتولوژی و طب انتقال خون 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 دوم جلسه

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 23/11/1401 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 واحد:تعداد  نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  جناب آقای دكتر اخضری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 فيزيولوژی خونسازی  )ادامه جلسه قبل( عنوان جلسه :

 تکامل سلولهای مختلف خونیآشنایی با فرایندهای خونسازی و سنتز و   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 ناتومی وفیزیولوژی ساختارهای هماتولوژیک را توضیح دهدآ 

  انواع سلول های خون را نام ببرد 

  را نام ببرند ونقش انها را توضیح دهند پالسماییومواد تشکیل دهنده ی  پالسما  

 توضیح دهند  تخواندر مغز اس تکامل گلبول های قرمز راو مسیر سنتز وساختار 

 توضیح دهند در مغز استخوان تکامل گلبول های سفید را ساختارو مسیر سنتز و 

  توضیح دهند در مغز استخوان ا راالکتهاتکامل  پو مسیر سنتز و ساختار 

 فاکتورهای محرک و مهار کننده خونسازی را بداند 

            روش آموزش :   حضوری

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :
  دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -)هنریهماتولوژی و طب انتقال خون 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

  



 

 

 سوم جلسه

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 30/11/1401 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی واحد:نوع  2 تعداد واحد: نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  جناب آقای دكتر اخضری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ساير تست های هماتولوژيکو   CBCتفسير عنوان جلسه :

  و چگونگی تفسیر آنCBC آزمایش پرکاربردآشنایی با   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 ی را بداندشمارشگر سلول یاصول کار دستگاهها 

 HCT, HB, RBC, WBC, مقادیر نرمال و تفسیر آنهارا بداند 

 MCV, MCH   وMCHC  مقادیر نرمال و تفسیر آنهارا بداند 

 RDW, PLT, PCT,PDW مقادیر نرمال و تفسیر آنهارا بداند 

            روش آموزش :   حضوری

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

  دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -)هنریهماتولوژی و طب انتقال خون 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 7/12/1401 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 واحد:تعداد  نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  جناب آقای دكتر اخضری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ارزيابی آزمايشگاهی ناهنجاريهای خونی عنوان جلسه :

 ناهنجاریهای خونیانواع  تشخیص آزمایشگاهی آشنایی با  هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

  انواع کم خونیها را با توجه نتایج آزمایشگاهی تشخیص دهد 

 اختالالت شایع هموگلوبین نظیر تاالسمی ها و .. با توجه به نتایج آزمایشگاهی بشناسد 

  آزمایشات تشخیص دهدناهنجاریهای شایع گلبولهای سفید خون اعم از خوش خیم و بدخیم را با توجه به نتایج 

 ناهنجاریهای شایع پالکتی و انعقادی را با توجه به فاکتورهای آزمایشگاهی خونشناسی تشخیص دهد 

            offlineروش آموزش :   مجازی 

 سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو    فعالیت آموزشی :   تکلیف      

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

 دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -هماتولوژی و طب انتقال خون )هنری 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

  خون.تالیف زهرا پور فرزادخون شناسی و انتقال 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پنجم جلسه

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 14/12/1401 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  جناب آقای دكتر اخضری 1401بهمن ماه تاريخ تدوين/ بازنگری : 

 

 تغييرات هماتولوژيک در بيماريهای سيستميک و حاملگی عنوان جلسه :

 ناهنجاریهای غیر خونی که برسیستم خونساز و سلولهای خونی تاثیر گزارندآشنایی با انواع   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

  شکل و عملکرد فاکتورهای خونی بداندتاثیرات بیماریهای کبدی را بر 

 فاکتورهای خونی بداند شکل و عملکرد تاثیرات نارساییهای کلیوی را بر 

 تاثیرات عوامل بیماریزا اعم انگل قارچ ویروس و باکتری  را بر شکل و عملکرد فاکتورهای خونی بداند 

 تغییرات فاکتورهای خونی در خانمهای باردار را بشناسد 

            offlineمجازی   روش آموزش : 

 سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

  دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -طب انتقال خون )هنریهماتولوژی و 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 ششم جلسه

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   حضرت زینب)س(پرستاری :   دانشکده

 21/12/1401 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  جناب آقای دكتر اخضری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

  Rh وABO   يات گروه های خونیكل  عنوان جلسه :

 خونی و اهمیت آنها در انتقال خون آشنایی با انواع گروههای:   هدف کلی جلسه 

  اهداف اختصاصی : 
 چگونگی سنتز و ساختمان آنتی ژنهای گروههای خونی را بداند 

  آنتی بادیهای سیستم گروههای خونیABO را بداند 

 گروه بندی سل تایپ و بک تایپ را بتواند توضیح دهد 

 روش اسالید و روش لوله ای را بداند 

  بتواند توضیح دهدتفسیر گروه بندیهارا 

            روش آموزش :   حضوری

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

 دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -هماتولوژی و طب انتقال خون )هنری 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 هفتم جلسه

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 28/12/1402 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15ساعت:            روز: يکشنبه               خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  جناب آقای دكتر اخضری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ن هاآفرآورده های خونی و كاربرد  جلسه : عنوان

 آشنايی با انواع فرآورده های خونی و كاربرد آن ها  جلسه : هدف کلی

  اهداف اختصاصی : 

 انواع فراورده های خونی را بشناسد. .1

 طرز تهيه ، نگهداری و كاربرد فرآورده های خونی را شرح دهد. .2

            روش آموزش :   حضوری

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

  دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -)هنریهماتولوژی و طب انتقال خون 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هشتم جلسه

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 20/1/1402 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 واحد:تعداد  نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  جناب آقای دكتر اخضری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادامه -ن هاآفرآورده های خونی و كاربرد  جلسه : عنوان

 ادامه -كاربرد آن ها آشنايی با انواع فرآورده های خونی و  هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 انواع فراورده های خونی را بشناسد. .3

 طرز تهيه ، نگهداری و كاربرد فرآورده های خونی را شرح دهد. .4

            روش آموزش :   حضوری

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

 دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -هماتولوژی و طب انتقال خون )هنری 

  ،آخرین چاپخون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 نهمجلسه  

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 27/1/1402 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  سركار خانم مرضيه اسدی الری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اهداف و شرايط هدای خوناصول و  عنوان جلسه :

 شرایط اهدای خونآشنایی با   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 مقدمه، تاريخچه، اصول و اهداف اهدای خون را بداند.   
            روش آموزش :   حضوری

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

  دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -انتقال خون )هنریهماتولوژی و طب 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 

 

 دهمجلسه  

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   زینب)س(پرستاری حضرت :   دانشکده

 10/2/1402 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  سركار خانم مرضيه اسدی الری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادامه -اهداف و شرايط هدای خوناصول و  عنوان جلسه :

 خونشرایط اهدای آشنایی با   هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 مقدمه، تاريخچه، اصول و اهداف اهدای خون را بداند.   
            روش آموزش :   حضوری

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه     

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

 دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -هماتولوژی و طب انتقال خون )هنری 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 ميازدهجلسه  

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 17/2/1402 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مرضيه اسدی الریمدرس :  سركار خانم  1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 عوارض تزريق خون جلسه : عنوان

 آشنايی با عوارض ناشی از انتقال خون  هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 عوارض انتقال خون و بیماری های منتقله از طریق انتقال خون را بشناسد 

 .نحوه مراقبت در هر کدام از عوارض ناشی از انتقال خون را شرح دهد 

            آموزش :   حضوریروش 

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 : منبع درس 

 دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -هماتولوژی و طب انتقال خون )هنری 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 دقيقه  10مدت زمان:     کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 مدوازدهجلسه  

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:    هوشبری      گروه آموزشی:                   پرستاری حضرت زینب)س(:   دانشکده

 24/2/1402 تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصيلی  :  

 13-15روز: يکشنبه                         ساعت:  خون شناسی و بانک خوننام درس )واحد(  :  

 نظری/عملی نوع واحد: 2 تعداد واحد: نظری/عملی نوع واحد:

 تپهپور علیمقداد عبداله مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس :  سركار خانم مرضيه اسدی الری 1401تاريخ تدوين/ بازنگری : بهمن ماه 

 

 جايگزين پالسمامايعات جايگزين در بيماران تحت عمل جراحی و مواد  جلسه : عنوان

 مايعات جايگزين در بيماران تحت عمل جراحی و مواد جايگزين پالسما آشنايی با  هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 .انواع سرم های کریستالوئیدی را بشناسد 

 .انواع سرم های کلوئیدی را بشناسد 

  بداند.موارد کاربرد هر کدام از سرم های کریستالوئیدی و کلوئیدی را 

 .موارد منع مصرف هر کدام از سرم های کریستالوئیدی و کلوئیدی را بداند 

        حضوری:    آموزشروش 

 ویدئوپروژکتور -سامانه نوید   –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  

 تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        / 

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

 دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -هماتولوژی و طب انتقال خون )هنری 

 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ 

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

  داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسیپرستاری 

 دقيقه  10مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان:    

 دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 (13-15)چهارشنبه  شناسیآزمايشگاه خون

 

 های خونی و سرولوژیبادی در تعیین گروه: مقدمه و نقش آنتی1جلسه 

 انواع ضدانعقادها ،یریاصول خونگ: 2جلسه 

 Rhتعیین گروه خون و  :3جلسه 

 های خونیتهیه الم خونی و شمارش سلول و یبه روش دست تیو هماتوکر نیهموگلوب یریگاندازه: 4جلسه 

 مچآزمایش کراس :5جلسه 

 های قرمزو بررسی مورفولوژی گلبوب (PBS) یزیو رنگ آم یگسترش خون هیاصول ته:6جلسه 

 های سفیدو دیف گلبول رتیکولوسیتشمارش سلول :7جلسه 

 اسالیدی پالکتمحاسبه پالکت به روش شمارش : 8جلسه 

 

 

 
 


