
  

 
 

 

  خون شناسی و انتقال خونمجازی درس  (COURSE PLAN)طرح دوره 

 

 

 :عرفی درسم
کدام از آن ها و بیماری های مربوطه و همچنین علم خون شناسی علم بررسی سلول های خون ، نحوه تولید، وظایف و نقش هر 

نتقال خون می باشد. اصطالح نوهماتولوژی و طب اوسیستم انعقادی خون و پالکت ها است. انتقال خون شامل دو بخش ایم

کنش های هماتولوژی به بررسی سرولوژیکی، ژنتیکی، بیوشیمیایی و مولکولی آنتی ژن های مرتبط، خواص ایمنولوژیک و وانووایم

همه اجزا و مشتقات خونی اطالق می گردد. واژه طب انتقال خون یک تخصص چند جانبه شامل تمام جنبه های اهدای خون ، 

نگهداری و تهیه فرآورده های خونی، درمان با آن ها و شناسایی انواع عوارض مرتبط با تزریق خون می باشد. در این درس دانشجو 

و فرآورده های آن را تعریف انتقال خون قادر خواهد بود که اهمیت تزریق و و یل دهنده آن آشنا شده ترکیبات خون و اجزای تشکبا 

 یوستهناپکارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:        هوشبریگروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(   دانشکده :

 1 :  تعداد واحد خون شناسی و انتقال خون  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

  روز و ساعت برگزاری کالس:   فیزیولوژی  پیش نیاز:

 8-10چهارشنبه 

 -- مکان برگزاری:

 سرکار خانم اسدی الری                                             مسئول برنامه :  

 asadilari@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                          220شماره تماس دانشکده:  

 سرکار خانم اسدی الری –مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  جناب آقای دکتر اخضری 

 مرضیه اسدی الریتهیه و تنظیم : 

 asadilari@larums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:                                          220شماره تماس دانشکده:  

 1399ماه  اسفند :تاریخ تدوین/ بازنگری

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



های عمل و اتاق بهبودی و کنترل واکنشو خود را برای کاربرد خون در اتاق نموده و طریقه نگهداری و مراقبت از خون را توضیح دهد 

 ناشی از انتقال خون آماده کند.

 

 

 :ین درس شامل موارد زیر می باشد عناوین کلی ا
 فیزیولوژی خون و خونسازی .1

 و ... پلی سایتمی ،می ها آنمی ها، لوساختالالت مربوط به گلبول های قرمز خون :  .2

 اختالالت مربوط به گلبول های سفید خون   .3

 HLAپیوند عضو و آزمایش  .4

 مواد ضد انعقاد، تعریف انعقاد خون و هموفیلی .5

 خون، انواع فراورده های خونی، عوارض تزریق خون ناسازگارشرایط داوطلب اهدا  .6

 کلیاتی درباره محلول های داخل وریدی و مواد جانشین پالسما .7

 

 هدف کلی 

شنایی با گروه های خونی،  سلول های خونی و انواع بیماری های مربوطه، آ ساختمان و عملکرد انواع  ساز،  ستم خون سی شنایی با  آ

 ورده های سلولی و پالسمایی خون و عوارض انتقال خون.تهیه و نگهداری انواع فرآ

 

  اهداف اختصاصی 
 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 شکل گیری، تکامل و تمایز سلول های خونی را شرح دهد. .1

 علت و پاتولوژی انواع بیماری های خونی را بداند. .2

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

 داروهای ضد انعقاد و کاربرد آن ها را بداند. .3

بدن داشته  در سطح گلبول های قرمز، لکوسیت، پالکت، و سایر نسوج و مایعات ABO,Rhآشنایی با سیستم گروه های خونی .4

 باشد.

 آشنا باشد. HLAبا آزمایش  .5

 مقدمه، تاریخچه، اصول و اهداف اهدای خون را بداند. .6

 طرز تهیه ، نگهداری و کاربرد فرآورده های خونی را شرح دهد. .7

 اسد.عوارض انتقال خون و بیماری های منتقله از طریق انتقال خون را بشن .8

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            



 شرایط اجراء

 

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

 تولید محتوا

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 شده برای مطالعه

  
 

 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  فایلت آن را ذکر کنید و ، مشخصابه دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع مطالعه در 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.(

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری
 فایل پاورپوینت 9حداقل  اسالید پاورپوینت

 تهیه شده توسط مدرسین  

هر جلسه به تناسب موضوع آن، یک یا 

 دو فایل پاورپوینت ارائه می شود.

 

فیلم آموزشی ضبط شده با  9حداقل  SCORMفیلم آموزشی با فرمت 

تهیه شده توسط  SCORMفرمت 

 مدرسین 

هر جلسه به تناسب موضوع آن، یک یا 

دو  فیلم آموزشی ضبط شده با فرمت 

SCORM .ارائه می شود 

 



 :طبق نظر استاد مربوطه می باشد لذا منابع زیر نیز جهت مطالعه بیشتر پیشنهاد می گردد 

 تر رخشان، آخرین چاپدیویدسون( ترجمه دک -هماتولوژی و طب انتقال خون )هنری  .1

 ، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپخون شناسی و بانک خون .2

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد .3

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و  .4
 1397. تهران: جامعه نگر . 2018م سودارث جلد هفتم: خون شناسی ، ویراست چهارده

 اصول هماتولوژی پایه .سعید کاویانی. ترجمه شعبان علیزاده .5

6. Text book of Blood banking and transfusion Medicine; Rudman S.V; late edition 

7. Blood Banking and Transfusion Medicien: Basic principles & Practice, Hillyer; 

late Edition 

8. Clinical practice of Transfusion medicine L.D. Pet Z, S.N. Swisher; late edition 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود آزمون در نظر گرفته1

 (ها را ذکر کنید. )اطالعات خود آزمونها متعاقباً اعالم می گردد در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

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

     

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 تکالیف و پروژه درسی با توجه به نیاز کالس و بر طبق گروه )اطالعات مربوط به  طول ترم فیتکال

 بندی دانشجویان در طول ترم  اعالم می گردد (

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      



 

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

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

 8 )بصورت آنالین تستی، کوتاه پاسخ و تشریحی ( آزمون میان ترم

 10 )بصورت آنالین تستی، کوتاه پاسخ و تشریحی ( ترمآزمون پایان 

 -- شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 )مثل پروژه و ...( تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

     

  



 1399-1400در نیمسال دوم جدول زمانبندی درس خون شناسی و انتقال خون 

 

 

سه
جل

 

 مدرس موضوع جلسه تاریخ روز
نحوه 

 ارائه

امکانات 

 موردنیاز

روش 

 ارزشیابی
فیزیولوژی خون و فرآیند  18/1/1400 چهارشنبه 1

 خونسازی

 -مجازی  اخضریدکتر 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین

فیزیولوژی خون و فرآیند  25/1/1400 چهارشنبه 2

 )ادامه جلسه قبل( خونسازی

خانم اسدی 

 الری

 -مجازی 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین

خانم اسدی  اختالالت گلبول های قرمز خون 1/2/1400 چهارشنبه 3

 الری

 -مجازی 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین

خانم اسدی  اختالالت گلبول های سفید خون 8/2/1400 چهارشنبه 4

 الری

 -مجازی 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین

خانم اسدی  اختالالت انعقادی و پالکتی 15/2/1400 چهارشنبه 5

 الری

 -مجازی 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین

   آزمون میان ترم   

 , ABOکلیات گروه های خونی  22/2/1400 چهارشنبه 6

Rh 
 -مجازی  اخضریدکتر 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین

خانم اسدی  فراورده های خونی و کاربرد آن ها  29/2/1400 چهارشنبه 7

 الری

 -مجازی 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین

خانم اسدی  ، اهداف و شرایط اهدا خون اصول 5/3/1400 چهارشنبه 8

 الری

 -مجازی 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین

خانم اسدی  وارض تزریق خونع 12/3/1400 چهارشنبه 9

 الری

 -مجازی 

 آفالین

نرم  -سامانه نوید 

 افزار تولید محتوا

آزمون 

 انالین


