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 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 اجزای سلولی و همورال خون را به خوبی بيان نمايد  -1 آشنايی با خون  اول  

 وظيفه خون را در بدن به خوبی تشريح نمايد  -2

نقش خون را در درمان بيماری ها و پيوند مغز استخوان را  -3

 به خوبی بيان نمايد 

 نحوه سنتز هموگلوبين و اجزای را بيان نمايد  -1 ساختار و عملکرد هموگلوبين  دوم

 نقش و عملکرد هموگلوبين را در بدن بيان نمايد  -2

3- P50  را تعريف کرده و منحنی تجزای اکسییيزن اه هموگلوبين

 را بيان نمايد 

 ملکول هموگلوبين را به خوبی بيان نمايد  Tو  Rالگوی  -4

عوامل موثر بر انحراف به چپ و راست منحنی تجزای اکسيژن  -5

 اه هموگلوبين را به خوبی بيان کند 

 بيان و تعريف انمی . -1 تعريف و تقسيم بندی آنمی ها سوم

انمی حاد و انمی مزمن را با ذکر تفاوت ها و ذکر مثال  -2

 بيان کند 

تقسییيم بندی مرلولوکيو و پاتوليزيولوکيو در انمی ها را  -3

 تعريف کند .

تقسيم بندی مرلولوهيو و  چهارم

 پاتوليزيولوهيو انمی ها
اندکس های وينتروب را برای تقسيم بندی مرلولوکيو بيان  -1

 کند 

ماکروسيتيو و نرموسيتيو را بر  انمی های ميکروسيتيو و -2

 اساس اندکس ها کامال بيان کند .

پاتوليزيولوکی انمی های ناشی اه اختالالت تکثيری را با  -3

 ذکر مثال بيان کند 

پاتوليزيولوکی انمی های ناشی اه اختالالت بلوغی را با  -4

 ذکر مثال بيان کند 

کر پاتوليزيولوکی انمی های ناشی اه اختالالت طول عمر با ذ -5

 مثال بيان کند .

 عوامل و سلول مرتبط با هموستاه اوليه را بيان نمايد  -1 سيستم هموستاه اوليه  پنجم

 نقش هموستاه اوليه را بيان نمايد  -2

 بيماری های هموستاه اوليه را به طور کلی بيان کند  -3

 عموامل مرتبط با سيستم هموستاه ثانويه را بيان کند  -1 سيستم هموستاه ثانويه  ششم

نقش سییيسییتم هموسییتاه ثانويه را در روند هموسییتاه بدن  -2

 تشريح نمايد 

بيماری های مرتبط به سییيسییتم هموسییتاه ثانويه را بيان  -3

 نمايد 

 روند شکل گيری اين دو سيستم گروئه خونی را بيان نمايد  -RH  1و  ABOگزوه های خونی  هفتم

 تفاوت ها و شباهت های اين دو سيستم را بيان نمايد  -2

نقش هر سییيسییتم را در ترانسییقيوهن خون در بالين را به  -3

 خوبی شرح دهد 

لراورده های ساهگار سلولی و پالسمايی برای هر گروه خونی  -4

 را به خوبی بيان کند 

 مراحل لرايند اهدای خون را به خوبی بيان نمايد  -1 شرايط اهدای خون  هشتم

 معيار های الهم را برای اهدای خون را به خوبی بيان کند  -2

 اهدای آلوهن را تعريف کند و مثال بزند  -1 انواع اهدای خون  نهم

 اهدای هدلمند و مستقيم را با ذکر مثال توضيح بدهد  -2

اهدای اتولوگ و انواع آن و شییرايط اهدای ان را به خوبی  -3

 بيان کند 

 اهدای الرسيس را به خوبی بيان نمايد  -4



 

تهيه ، نگهداری و کاربرد لرآورده  دهم

 1های سلولی 

انواع ضد انعقاد ، نگهدارنده خون را نام برده و محتويات  -1

 آن را شرح دهد.

 تغييرات کيسه خون در اثر نگهداری را بيان کند . -2

 مشخصات و کاربرد خون کامل را شرح دهد. -3

( را  Packed RBCهای قرمز لشرده ) مشخصات و کاربرد گلبول -4

 توضيح دهد.

 مشخصات و کاربرد لرآورده سلولی اشعه ديده را شرح دهد. -5

 را شرح دهد. و کاربرد لرآورده سلولی کم لکوسيت مشخصات  -6

شرح   -7 شده را  سته  ش سلولی  صات و کاربرد لرآورده های  شخ م

 دهد.

 ز منجمد شده را شرح دهد. مشخصات و کاربرد گلبول های قرم -8

هداری را برای هر  -9 مدت نگ قل و  مل و ن هداری و ح مای نگ د

 لراورده بيان کند 

 

تهيه ، نگهداری و کاربرد لرآورده  يازدهم

 2های سلولی 

 مشخصات و کاربرد لرآورده های پالکت را شرح دهد. -1

 پالکت لرهيس و پولد پالکتی را تشريح کند  -2

 انديکاسيون های تزريق پالکت را بيان کند  -3

هداری را برای هر  -4 مدت نگ قل و  مل و ن هداری و ح مای نگ د

 لراورده بيان کند 

5- CCI . و عوامل مرتبط با ان را به خوبی شرح دهد 

سلول های  -6 سيتی و  صات و کاربرد لرآورده های گرانولو شخ م

 اجدادی را شرح دهد.

 

لرآورده  تهيه ، نگهداری و کاربرد دوازدهم

 های پالسمايی

 ( را شرح دهد. FFPمشخصات و کاربرد پالسمای تاهه )  -1

 مشخصات و کاربرد لرآورده کرايوپرسيپتيات را شرح دهد. -2

 مشخصات و کاربرد مشتقات خونی را مختصرًا شرح دهد. -3

دمای نگهداری و حمل و نقل و مدت نگهداری را برای هر  -4

 لراورده بيان کند

 
 

و واکنش های حاد  هموليتيو ايميون  را بتواند شرح دهد . -1 انتقال خون  عوارض حاد سيزدهم

 نحوه مديريت بيمار را بيان کند .

واکنش های  حاد هموليتيو نان ايميون را بتواند شرح  -2

 دهد .

واکنش تب های غير هموليتيو را بتواند شرح دهد و نحوه  -3

 درمان و مديريت را بيان کند .

شرح داده و نحوه مديريت آن را واکنش آسيب حاد ريوی را  -4

 بيان نمايد .

واکنش کاهنده لشار خون ناشی اه انتقال خون را بيان  -5

 کند .

اناليالکتوئيد را بيان نموده و نحوه  وواکنشهای آلرهيو  -6

 درمان را بيان کند .

گران باری گردش خون را بيان نموده و راهکارهای پيشگيری  -7

 اه ان را بيان کند .

( را   Massive Transfusionه تراتسفيوکن حجيم )عوارض مربوط ب -8

بيان نموده و تغييرات تست آهمايشگاهی و جلوگيری اه 

 بروه عوارض را بيان نمايد .

 

گروه های خونی مرتبط با واکنش هموليتيو تاخيری را بيان  -1 عوارض تاخيری  انتقال خون چهاردهم

 نموده و اقدامات پيشگيرانه را بيان نمايد 

باری اهن را بيان نموده و بيماران در معرض خطر گران  -2

برای اين عارضه و اقدامات پيشگيرانه برای آن را بيان 

 نمايد .

را شرح داده و نمای بالينی و  TA-GVHDمکانيسم بروه  -3

آهمايشگاهی و همچنين نحوه پيشگيری اه و مديريت آن را 

 بيان نمايد .

  Postا )واکنش ترومبوسيتوپنی بعد اه ترانسفيوهن ر -4

transfusion purpura  ( بيان کرده و اقدام مناسب جهت پيشکيری

 را بيان کند

 4اهميت تست کراس مچ را بيان نمايد  -HLA typing  1اهمايش کراس مچ و تست  پانزدهم

 انديکاسيون استفاده اه اين تست را به خوبی بيان کند  -2

 نمونه های مورد نياه برای انجام اين تست را بيان کند  -3



 

 

 طرح جامع تدریس
  (Course Plan)  

 

                                                           خون شناسی و انتقال خون عنوان درس :

 هوشبری ترم شش دانشجويان کارشناسی گروه فراگير :

                                                     1397-98  دوم نيمسال :

 محمد قربانی  نام استاد :

                                                                         واحد ) نظری ( 2   تعداد واحد :

 

  2فيزیولوژی : پيشنياز

  هدف كلي درس : 

آشنايی با خون و مشتقات خون و نگهداری و حمل و نقل و. انديکاسيون های تزريق لراورده های خونی و 

 مراقبت های الهم و آشنايی با بروه عوارض ناشی اه ترانسفيوکن خون 

 :اهداف ويژه 

 بيان کند  CBCرا در سطح برگه و دسته بندی انمی  , تعريف آنمی  -1

 بيماری های خونريزی دهنده را به طور کلی بيان کند  -2

 انديکاسيون های استفاده اه لراورده های سلولی و پالسمايی خون را به خوبی بيان نمايد  -3

 با عوارض ناشی اه ترانسفيوکن اشنايی کامل داشته باشد . -4

 روش سنتی )ماژیک و وایت بورد (روش تدريس : 

 

  الگوریتمی الگوی تدريس :

 

 

 

 وظابف و تکاليف دانشجو :

 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند . -1

دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس حاضرشده و مکلف  -2

)حضور فعال دانشجو در سر کالس و شرکت در به شرکت فعال در مباحث درسی می باشند .

 ،بسيار حائز اهميت بوده و در نمره پایان ترم تاثير دارد ( مباحث

از منابع جدید مرتبط با رئوس طرح درس  هر دانشجو باید نسبت به ترجمه یک مقاله -3

 سطر نقد نماید. 5-7اقدام و آنرا در 

 

 هشيابی دانشجو :رروش ا
 

و اهميت ان در پيوند بالت های انسانی توضيح  HLAدر مورد  -4

 دهد 

 محلول های کلوييدی را با ذکر مثال بيان کند  -1 محلول های جايگزين شونده خون  شانزدهم

 محلول های کريستالوئيدی را با ذکر مثال بيان کند  -2

 مزايا و معايب هر محلول را بيان کند  -3

 استفاد بهينه اه خون در بالين را بيان کند  -1 اهميت ترانسفيوکن در بالين  هفدهم

انتخاب لراورده مناسب برای بيماران مختلف را تا حدودی  -2

 ذکر نمايد  

 مراقبت های الهم اه بيمار در حين تزريق خون  -3



 
 نمره درصد شرح لعاليت رديف

 2 %10 درسیحضور منظم و شرکت لعال در مباحث  1

 4 %20 آهمون ميان ترم  2

 14 %70 آهمون پايان ترم  3

 20 %100 جمع

 

 منابع مطالعه : 

 

 بانک خون و انتقال خون پزشکی ،سالی رادمن ،اخرین ویرایش . -1

 بانک خون و انتقال خون دکتر حبيب هللا گل افشان . -2
بيماری های کتاب های طب داخلی هاریسون و سيسيل )برای مباحث آنمی ها و  -3

 هموستاز اوليه و ثانویه (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                             


