
 

 
 

  

 
 

 و انتقال خون یخون شناسمجازی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

  اول جلسه

 سته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی ناپیو      گروه آموزشی:  هوشبری       زینب)س(پرستاری حضرت :   دانشکده

 18/1/1400تاريخ ارائه درس :  1399-1400سال تحصيلی  :  

 8-10روز:     چهارشنبه                         ساعت:  خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 50مدت كالس: 

 ر اخضریجناب آقای دكت مدرس :  1399تاريخ تدوين/ بازنگری : اسفند ماه 

 

 فیزیولوژی خونسازی عنوان جلسه :

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

  اهداف اختصاصی : 
 ناتومی وفیزیولوژی ساختارهای هماتولوژیک را توضیح دهدآ -1

 انواع سلول های خون را نام ببرد  -2

  را نام ببرند ونقش انها را توضیح دهند ماییپالسومواد تشکیل دهنده ی  پالسما  -3

 توضیح دهند  در مغز استخوان گلبول های قرمز را تکاملو مسیر سنتز وساختار -4

 توضیح دهند در مغز استخوان گلبول های سفید را  تکاملو مسیر سنتز وساختار -5

 توضیح دهند در مغز استخوان ا راالکتهاتکامل  پو مسیر سنتز و ساختار  -6

 و مهار کننده خونسازی را بداند ای محرکفاکتوره -7

            (offline)روش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. اَزمون : متعاقبعنوان و نوع آ

 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 •

 : خون شناسیپرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم •
 مدت زمان:      دقيقه گردد.(مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

نی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 

 دوم جلسه

 

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

 25/1/1400تاريخ ارائه درس :  1399-1400سال تحصيلی  :  

 8-10ساعت:               نبه           روز:     چهارش خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 50مدت كالس: 

 مدرس :  جناب آقای دكتر اخضری 1399تاريخ تدوين/ بازنگری : اسفند ماه 

 

 قبل( ادامه جلسه)  فیزیولوژی خونسازی عنوان جلسه :

 سلولهای مختلف خونیآشنایی با فرایندهای خونسازی و سنتز و تکامل   سه :لی جلهدف ک

  اهداف اختصاصی : 
 ناتومی وفیزیولوژی ساختارهای هماتولوژیک را توضیح دهدآ -1

 انواع سلول های خون را نام ببرد  -2

  را نام ببرند ونقش انها را توضیح دهند پالسماییومواد تشکیل دهنده ی  پالسما  -3

 توضیح دهند  در مغز استخوان گلبول های قرمز را تکاملو مسیر سنتز وارساخت -4

 توضیح دهند در مغز استخوان گلبول های سفید را  تکاملساختارو مسیر سنتز و -5

 توضیح دهند در مغز استخوان ا راالکتهاتکامل  پو مسیر سنتز و ساختار  -6

 فاکتورهای محرک و مهار کننده خونسازی را بداند -7

            (offline)مجازی     ش :     روش آموز

 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 : متعاقباَ

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

 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 •
 مدت زمان:      دقيقه د.(های حضوری تکمیل گردقسمت صرفا جهت کالس مقدمه :   )این 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

  



 

 سوم جلسه

 

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

 1/2/1400تاريخ ارائه درس :  1399-1400سال تحصيلی  :  

 8-10روز:     چهارشنبه                         ساعت:  خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 1399تاريخ تدوين/ بازنگری : اسفند ماه 

 

 اختالالت گلبول قرمز عنوان جلسه :

 (، پلی سایتمی الت گلبول های قرمز خون )آنمی هاآشنایی با اختال  هدف کلی جلسه :

  اصی : اختص اهداف
 انواع آنمی ها را شرح دهد. -1

 عالیم بالینی هر کدام از آنمی ها را بیان کند. -2

 قادر به تشخیص  آنمی های همولیتیک از آنمی ها هیپو پرولیفراتیو باشد. -3

 نحوه درمان در هر کدام از آنمی ها را بیان نماید. انواع آنمی های همولیتیک را نام ببرد -4

 عالیم بالینی پلی سایتمی را شرح دهد.و  یان نمایدانواع پلی سایتمی را ب -5

            (offlineروش آموزش :       مجازی   )

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. و نوع آزمون : متعاقباَان عنو

 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 •

 ث جلد هفتم: خون شناسیپرستاری داخلی جراحی برونر و سودار •
 زمان:      دقيقهمدت  مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 دقيقه    مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 چهارم جلسه

 

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

 8/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلی  :  

 8-10ساعت:                       هارشنبه   روز:     چ خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 1399زنگری : اسفند ماه تاريخ تدوين/ با

 

 اختالالت لکوسيتی عنوان جلسه :

 ی) لوسمی ها و مراقبت های مربوط به آن (الت لکوسیتآشنایی اختال  هدف کلی جلسه :

  اهداف اختصاصی : 

 انواع لوسمی ها را بشناسد. •

 عالیم بالینی در هر کدام از لوسمی ا را بیان نماید •

 مراقبت های مربوط در لوسمی را شرح دهد. •

 لنفوم هوچکین و غیر هوچکین را بداند.تفاوت های  •

            (offlineروش آموزش :       مجازی   )

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. آزمون : متعاقباَعنوان و نوع 

 منبع درس  :

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

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

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد •

 هفتم: خون شناسیپرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد  •
 مدت زمان:      دقيقه د.(مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گرد

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مپنج جلسه

 

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

 15/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلی  :  

 8-10روز:     چهارشنبه                         ساعت:  خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 1399تاريخ تدوين/ بازنگری : اسفند ماه 

 

 اختالالت انعقادی و پالكتی عنوان جلسه :

 و پالکتیاختالالت انعقادی آشنایی با انواع   هدف کلی جلسه :

  اصی : اختص اهداف

 هموستاز، مسیرهای انعقادی و بیماری های انعقادی را به خوبی شرح دهد. •

 داروهای ضد انعقاد و کاربرد آن ها را بداند •

            (offlineمجازی   ) روش آموزش :      

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

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگووزشی :   فعالیت آم

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 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 •

 ی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزادشناسخون  •

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی •
 مدت زمان:      دقيقه کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 ت زمان :   دقيقهدم

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مشش جلسه

 

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

  22/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400:   سال تحصيلی 

 8-10ساعت: روز:     چهارشنبه                          خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 40مدت كالس: 

 جناب آقای دكتر اخضری مدرس :  1399فند ماه تاريخ تدوين/ بازنگری : اس

 

  Rh وABO ,    گروه های خونی یاتکل  عنوان جلسه :

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

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

 را بداند ABOآنتی بادیهای سیستم گروههای خونی  •

 گروه بندی سل تایپ و بک تایپ را بتواند توضیح دهد •

 دروش لوله ای را بدانروش اسالید و  •

 تفسیر گروه بندیهارا بتواند توضیح دهد •

 را بداند Rhچگونگی سنتز و ساختمان آنتی ژنهای گروههای خونی  •

 را بداند Rhژنتیک و فنوتیپهای سیستم  •

 فنوتیپها وهاپلوتایپهای شایع را بشناسد •

 را بدانده دو روش اسالید و لوله ای ب Rhگروه بندی سیستم  •

            (offlineروش آموزش :       مجازی   )

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

 تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 اعالم می گردد. آزمون : متعاقباَعنوان و نوع 

 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 •

 م: خون شناسیحی برونر و سودارث جلد هفتپرستاری داخلی جرا •
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 



 
 

 مهفت  جلسه

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

 ناپیوسته هوشبری

 29/2/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلی  :  

 8-10ساعت:                      روز:     چهارشنبه     خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 1399بازنگری : اسفند ماه  تاريخ تدوين/

 

 ن هاآرده های خونی و كاربرد فرآو عنوان جلسه :

 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

            (offline:       مجازی   ) روش آموزش

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :

 رخشان، آخرین چاپدیویدسون( ترجمه دکتر  -تولوژی و طب انتقال خون )هنریهما •

 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 •
 مدت زمان:      دقيقه ای حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس ه

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
. 

  



 

 

 مهشت  جلسه

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

 ناپیوسته هوشبری

 5/3/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلی  :  

 8-10روز:     چهارشنبه                         ساعت:  خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع  1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 1399تاريخ تدوين/ بازنگری : اسفند ماه 

 

 اهداف و شرايط هدای خوناصول و  عنوان جلسه :

 شرایط اهدای خونآشنایی با   هدف کلی جلسه :

  :  اهداف اختصاصی

 اهداف اهدای خون را بداند.مقدمه، تاريخچه، اصول و    
            (offlineروش آموزش :       مجازی   )

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

 فتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گ

 اعالم می گردد. متعاقباَعنوان و نوع آزمون : 

 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 •

 ناسیر و سودارث جلد هفتم: خون شپرستاری داخلی جراحی برون •
 مدت زمان:      دقيقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 ت زمان :     دقيقهمد جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 همن  جلسه

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

 ناپیوسته هوشبری

 12/3/1400 تاريخ ارائه درس : 1399-1400سال تحصيلی  :  

 8-10چهارشنبه                         ساعت: روز:      خون شناسی و انتقال خون:  نام درس )واحد(  

 نظری نوع واحد: 1تعداد واحد:  نظری نوع واحد:

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 1399تاريخ تدوين/ بازنگری : اسفند ماه 

 

 يق خونعوارض تزر عنوان جلسه :

 عوارض ناشی از انتقال خونآشنايی با   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. •

            (offlineروش آموزش :       مجازی   )

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :

 رخشان، آخرین چاپترجمه دکتر  دیویدسون( -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 •
 يقهمدت زمان:      دق مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :   دقيقه

 مدت زمان:     دقيقه

 مدت زمان :     دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


