
 

 
 

  

 
 

 

 (lesson Plan)خون شناسی و انتقال خون طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

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

 4/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16 ساعت:                         يکشنبهروز:      خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

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

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 اسدی الریمدرس: خانم  1398آخرين بازنگری : بهمن ماه  

. 

 خون و فرايند خونسازیعنوان درس : 

 آشنایی با سیستم خونساز، ساختمان و عملکرد انواع سلول های خونیهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 . های خونی را شرح دهد شکل گيری، تکامل و تمايز سلول

 وظايف هر كدام از سلول های خونی را شرح دهد.

        سخنرانیروش آموزش :       

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 دیویدسون( ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپ -هماتولوژی و طب انتقال خون )هنری .1

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

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

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی .4

  دقيقه 10      :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :    

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   40مدت زمان:      

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 دوم جلسه

 

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

 11/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16 ساعت:                         يکشنبهروز:      خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

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

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398آخرين بازنگری : بهمن ماه  

. 

 اختالالت گلبول قرمزعنوان درس : 

 (ا و پلی سایتمیالت گلبول های قرمز خون )آنمی هآشنایی با اختالهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 انواع آنمی ها را شرح دهد. -1

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

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

 ع آنمی های همولیتیک را نام ببردانوا -4

 نحوه درمان در هر كدام از آنمی ها را بيان نمايد. -5

 انواع پلی سايتمی را بيان نمايد -6

 عاليم بالينی پلی سايتمی را شرح دهد. -7

 روش آموزش :       سخنرانی       

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 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 

  انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزادخون شناسی و 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

  دقيقه 10      مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :    

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   40مدت زمان:      

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 

 سوم  جلسه

 

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

 17/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16 ساعت:                         يکشنبهروز:      خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

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

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398آخرين بازنگری : بهمن ماه  

. 

  : اختالالت لکوسيتیعنوان درس 

 آشنایی اختالالت لکوسیتی) لوسمی ها و مراقبت های مربوط به آن (هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 .انواع لوسمی ها را بشناسد 

 عالیم بالینی در هر کدام از لوسمی ا را بیان نماید 

 .مراقبت های مربوط در لوسمی را شرح دهد 

 و غیر هوچکین را بداند. تفاوت های لنفوم هوچکین 

        سخنرانیروش آموزش :       

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

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

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

 خون شناسی و انتقال خون.تالیف زهرا پور فرزاد 

 پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون شناسی 

  دقيقه 10      مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :    

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   40مدت زمان:      

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهارم جلسه

 

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

 24/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16 ساعت:                         يکشنبهروز:      خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

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

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398: بهمن ماه  آخرين بازنگری 

. 

 اختالالت انعقادی و پالكتیعنوان درس : 

 اختالالت انعقادی و داروهای ضد انعقادیآشنایی با انواع هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

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

 آن ها را بداند داروهای ضد انعقاد و کاربرد 

        سخنرانیروش آموزش :       

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

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

  چاپخون 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 

  دقيقه 10      مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :    

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   40مدت زمان:      

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مپنج  جلسه

 

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

 31/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16 ساعت:                         يکشنبهروز:      خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

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

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398: بهمن ماه  آخرين بازنگری 

. 

 اهداف و شرايط هدای خوناصول و عنوان درس : 

 شرایط اهدای خونآشنایی با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

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

 (Power pointبرد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) ماژیک و وایتامکانات آموزشی : 

 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 

  سودارث جلد هفتم: خون شناسیپرستاری داخلی جراحی برونر و 

  دقيقه 10      مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :    

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   40مدت زمان:      

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مشش  جلسه

 

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

 7/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16 ساعت:                         يکشنبهروز:      خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

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

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398آخرين بازنگری : بهمن ماه  

. 

 ن هاآرده های خونی و كاربرد فرآوعنوان درس : 

 فرآورده های خونی و کاربرد آن هاآشنایی با انواع هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 انواع فراورده های خونی را بشناسد. .1

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

        سخنرانیروش آموزش :       

 (Power pointاسالید )ماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، امکانات آموزشی : 

 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 10      مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :    

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   40مدت زمان:      

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 مفته  جلسه

 

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

 14/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16 ساعت:                         يکشنبهروز:      خون شناسی و انتقال خوننام درس )واحد(  :  

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

 مرضيه اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398آخرين بازنگری : بهمن ماه  

. 

 عوارض تزريق خونعنوان درس : 

 از انتقال خون عوارض ناشیآشنایی با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 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 

        سخنرانیروش آموزش :       

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 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 10      مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :    

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   40مدت زمان:      

  دقيقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 


