
  

 
 

 

  مجازی( COURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:

از  یریشگیو درمان و پ یسازخون ندیانعقاد خون و فرا ،یخون هایسلولبه مطالعه ی یهماتولوژ ای یشناسخون

 یهاسلول یسازهاشیپ ،یخون یهاعلم مقدار و ساختمان و عمل سلول نی. اپردازدیمرتبط با خون م یهایماریب

 یانعقاد ستمیکه در س ییهانیها و پروتئپالسما و عمل پالکت ییایمیش یرهادر مغز استخوان، ساختا یخون

و  یزیراختالالت خون ریلخته شدن خون، سا ،یآنم ،یلیهموف یهایماری. بکندیم یدخالت دارند را بررس

س کارشنا ای شکخون اغلب توسط پز یشگاهیآزما زیدسته قرار دارند. آنال نیخون مانند لنفوم در ا یهاسرطان

 .شودیانجام م شگاهیارشد آزما

 یهوشیب ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص        بیهوشی: یگروه آموزش          پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده :

 2 :  تعداد واحد و بانک خون یخون شناس : نام درس

 /عملینظری نوع واحد :

 13-15 شنبهیکروز و ساعت برگزاری کالس:   --------------- پیش نیاز:

 پرستاری حضرت زینب )س(دانشکده  :مکان برگزاری

                                          تپهعلی پورعبدالهآقای دکتر مقداد مسئول برنامه :  

 Abdollahpour1983@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                     :                        دانشکده شماره تماس

  پورآقای دکتر مقداد عبداله -مرضیه اسدی الریسرکار خانم -آقای دکتر مرتضی اخضری مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 تپه                                         علی

 شماره تماس دانشکده 

 تپه                                         علی پورآقای دکتر مقداد عبداله تهیه و تنظیم : 

 1401 بهمن بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



ها ارائه دهندگان مراقبت  ستیها و هماتوپاتولوژ ستیو خون است. هماتولوژ یمطالعه اختالالت خون یهماتولوژ

که  یخون تخصص دارند. در حال یخون و اجزا یها یماریهستند که در ب یادهیآموزش د اریبس یبهداشت یها

شود، کار  یم مارانیبه ب میمستق ینیبال یصرف ارائه مراقبت ها یاز زمان متخصص هماتولوژ یبخش عمده ا

 از کار آن ها است. یبخش مهم زین شگاهیدر آزما یصیتشخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 مروری بر فیزیولوژی خون

 خوناختالالت گلبول قرمز 

 اختالالت گلبول سفید خون

 اختالالت انعقادی و پالکتی

 های خونیخون و فرآورده

 شرایط مناسب نگهداری خون و فرآورده های خونی

 محدوده زمانی مناسب جهت تزریق خون و فرآورده های خونی

 گرم کردن خون

 گیری خون برا یآزمایش کراس مچ و ذخیره خونروش نمونه

 های سازگاریتست

 های پیش از تزریق خونمراقبت

 مراقبت از بیمار طی تزریق خون

 عوارض انتقال خون

 های آناقدامات بالینی در صورت بروز واکنش ناشی از تزریق خون و فرآورده

 شناسیهای رایج تشخیصی در خونآشنایی با تست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هدف کلی 

 یخونساز یولوژیزیف

 اهداف اختصاصی 
 پایان دوره باید بتواند: دانشجو در

 دهد حیرا توض کیهماتولوژ یساختارها یولوژیزیوف یآناتوم 

  خون را نام ببرد یانواع سلول ها 

  دهند  حیرا نام ببرند ونقش انها را توض ییپالسما یدهنده  لیپالسما ومواد تشک 

 دهند  حیقرمز را در مغز استخوان توض یسنتز وتکامل گلبول ها ریمس ساختارو 

 دهند  حیرا در مغز استخوان توض دیسف یسنتز وتکامل گلبول ها ریمس اختاروس 

 دهند حیسنتز و تکامل  پالکتهاا را در مغز استخوان توض ریو مس ساختار 

 را بداند یمحرک و مهار کننده خونساز یفاکتورها 

 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 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 

 

 هدف کلی 
 کیهماتولوژ یتست ها ریو سا CBC ریتفس

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بداند یشمارشگر سلول یاصول کار دستگاهها 

 HCT, HB, RBC, WBCآنهارا بداند رینرمال و تفس ری, مقاد 

 MCV, MCH  وMCHC  آنهارا بداند رینرمال و تفس ریمقاد 

 RDW, PLT, PCT,PDW آنهارا بداند رینرمال و تفس ریمقاد 

 

 هدف کلی 
 یخون یهایناهنجار یشگاهیآزما یابیارز

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد صیتشخ یشگاهیآزما جیرا با توجه نتا هایانواع کم خون 

 بشناسد یشگاهیآزما جیها و .. با توجه به نتا یتاالسم رینظ نیهموگلوب عیشا اختالالت 

 دهد صیتشخ شاتیآزما جیرا با توجه به نتا میو بدخ میخون اعم از خوش خ دیسف یگلبولها عیشا یهایناهنجار 



 دهد صیتشخ یخونشناس یشگاهیآزما یرا با توجه به فاکتورها یو انعقاد یپالکت عیشا یهایناهنجار 

 

 هدف کلی 

 یو حاملگ کیستمیس یهایماریدر ب کیهماتولوژ راتییتغ

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 تاثیرات بیماریهای کبدی را بر شکل و عملکرد فاکتورهای خونی بداند 

  شکل و عملکرد فاکتورهای خونی بداندتاثیرات 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 

 

 هدف کلی 
 Rhو  ABO یخون یگروه ها اتیکل

  اهداف اختصاصی 
 بتواند: دانشجو در پایان دوره باید

 را بداند یخون یگروهها یژنها یسنتز و ساختمان آنت یچگونگ 

 یخون یگروهها ستمیس یهایباد یآنت ABO را بداند 

 دهد حیرا بتواند توض پیو بک تا پیسل تا یبند گروه 

 را بداند یو روش لوله ا دیاسال روش 

 دهد حیبتواند توض هارایگروه بند ریتفس 

 

 هدف کلی 
 و کاربرد آن ها یخون یفرآورده ها

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را بشناسد. یخون یانواع فراورده ها

 را شرح دهد. یخون یو کاربرد فرآورده ها ی، نگهدار هیته طرز

 

 

 هدف کلی 

 خون یهدا طیاصول و اهداف و شرا

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

    خون را بداند. یاصول و اهداف اهدا خچه،یمقدمه، تار 



 هدف کلی 
 خون قیعوارض تزر

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 انتقال خون را بشناسد قیمنتقله از طر یها یماریعوارض انتقال خون و ب 

 از انتقال خون را شرح دهد. یمراقبت در هر کدام از عوارض ناش نحوه 

 

 هدف کلی 
 پالسما نیگزیو مواد جا یتحت عمل جراح مارانیدر ب نیگزیجا عاتیما

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را بشناسد. یدیستالوئیکر یانواع سرم ها

 را بشناسد. یدیکلوئ یسرم ها انواع

 را بداند. یدیو کلوئ یدیستالوئیکر یکاربرد هر کدام از سرم ها موارد 

 را بداند. یدیو کلوئ یدیستالوئیکر یمنع مصرف هر کدام از سرم ها موارد 

 

 هدف کلی 
 پالسما نیگزیو مواد جا یتحت عمل جراح مارانیدر ب نیگزیجا عاتیما

  اهداف اختصاصی 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را بشناسد. یدیستالوئیکر یانواع سرم ها

 را بشناسد. یدیکلوئ یسرم ها انواع

 را بداند. یدیو کلوئ یدیستالوئیکر یکاربرد هر کدام از سرم ها موارد 

 را بداند. یدیو کلوئ یدیستالوئیکر یمنع مصرف هر کدام از سرم ها موارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

  شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 وجود جدول زیر را تکمیل کنید: در صورت 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

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

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

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مؤلفین/مشخصات شامل عنوان و 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفته آزمون در . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

  

مشخصات آن 

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

دوم تکلیف 

 کالسی
 ارائه سواالت به صورت تشریحی 

در اسرع وقت در سامانه 

 اعالم خواهد شد

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر یک هفته پس 

 از پاسخ دانشجو

 

 

     



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امکان فعال سازدر 

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 5/6 آزمون میان ترم

 5/11 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 



 مقررات 

  

  

 

 

 تاریخ ارائه

 اخضریدکتر  یخونساز یولوژیزیف 15-13 6/11/1401
سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

 دکتر اخضری ادامه-یخونساز یولوژیزیف 15-13 23/11/1401
سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

30/11/1401 15-13 
تست  ریو سا  CBC ریتفس

 کیهماتولوژ یها
 دکتر اخضری

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

7/12/1401 15-13 
 یشگاهیآزما یابیارز

 یخون یهایناهنجار
 دکتر اخضری

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

14/12/1401 15-13 
در  کیهماتولوژ راتییتغ

 یگو حامل کیستمیس یهایماریب
 دکتر اخضری

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

21/12/1401 15-13 
,     یخون یگروه ها اتیکل

ABO وRh 
 دکتر اخضری

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

28/12/1401 15-13 
و کاربرد آن  یخون یفرآورده ها

 ها
 خانم اسدی

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

20/1/1402 15-13 
و کاربرد آن  یخون یفرآورده ها

 ادامه -ها
 خانم اسدی

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

به صورت  حضور فعاالنه در کالس

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

27/1/1402 15-13 
 یهدا طیاصول و اهداف و شرا

 خون
 خانم اسدی

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

10/2/1402 15-13 
 یهدا طیاصول و اهداف و شرا

 ادامه -خون
 خانم اسدی

سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

 خانم اسدی خون قیعوارض تزر 15-13 17/2/1402
سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

24/2/1402 15-13 
 مارانیدر ب نیگزیجا عاتیما

و مواد  یتحت عمل جراح
 پالسما نیگزیجا

 خانم اسدی
سخنرانی، 

پاسخوپرسش  

 ماژیک، کامپیوتر،

ویدئوپرژکتور، 

 پوینتر

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

 سواالت مطرح شده در کالس

 

 


