
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم       

ردس   طرح  
Lesson plan                      

 
 

 بالک مقدمات بیماریهای خون 

 

 

 تهیه کنندگان:

دکتر اکبر هاشمي طیر اساتید گروه ..  

و     

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي كميته طرح ردس با هم

 کتر اکبر هاشمي طیرد  استاد تدوین کننده:

 

 ماه:                                                                            سال:      1400       



 

 

 

 

 

 

  Lesson Plan روزانه فرم طرح درس 
 پیراپزشکی دانشکده 

 مقدمات بیماریهای خون  عنوان درس:

 خون سازی  :موضوع درس

 2تعداد واحد: 

 یه علوم پا  پیش نیاز:
 

 ساعت  2  جلسه: زمان مدت 

 فیزیوپات  مخاطب:و رشته گروه 
 01-00 تحصیلی: سال

 40:تعداد فراگیران 

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

   توكریتمیزان هموگلوبین وهما  -وظیفه اریتروپویتین-راحل تولید سلول هاي خونی م  آشنایی با            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اري  اهداف رفت

 سلول مادر خون ساز   •

 مارکرهای سلولی سلول های اجدادی   •

 ارگان های خون ساز  تعریف   •

 آنساختمان مغز استخوان و بافت شناسی   •

میزان هموگلوبین و هماتوکریت و شاخص های   •
 خونی 

 

15 
5 
20 
20 
30 

 

دانشجویان بتوانند خونسازي قبل و بعد از 

و  میزان شاخص هاي خونیتولد، 

توضیح دهند را  فاكتورهاي رشد  . 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

  : هاي تدریسروش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  : وسایل آموزشی 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 مقدمات بیماریهای خون  وان درس:نع

 كم خونی فقر آهن  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:
 

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 فیزیوپات  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 کم خونی های ناشی از فقر آهن   - ک یتیکروسی م یها یونخکم    -کم خونی ها آشنایی با            اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري   زمان رئوس مطالب 
  –یافته های آزمایشگاهی  ی و  نشانه های فیزیک •

  محاسبه  –های قرمز خون    گویچه  های  شاخص
  خون  اسمیر  های  یافته  –  رتیکولوسیت  تولید  شاخص

 ن درما  اصول  –محیطی انواع کم خونی ها  

تعادل   -چرخه آهن در انسان  -ابولیسم آهنتم •
  معالئ  –بالینی    کمبود  مراحل–آهن تغذیه ای  

   اندرم   اصول  –  افتراقی  تشخیص  –  آزمایشگاهی

  قر آهنی فخونکم   •
 همو کروماتوز  •
•  
 

20 
 

 
 

40 
 

40 

 آشنا شود    یبر اساس مرفولوژ   هایکم خون  بندی  طبقه  با

 کم خونی را شرح دهید

 ح دهیدیمتابولیسم آهن را توض

 م خونی فقر آهن را شرح دهیدک

 را شرح دهید  هموکروماتوز

 
 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

  هاي تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            یري گ بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 5زمان                                      پرسش و پاسخ      ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی  هدانشکد

 مقدمات بیماریهای خون  عنوان درس:

كم خونی های مزمن و  موضوع درس:

 سیدروبالستیک 

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 فیزیوپات  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

   ناشی از كاهش تولید (میکروسیتیک)كم خونی هاي  سایر آشنایی با            اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري   زمان رئوس مطالب 

  –یزیو پاتولوژی  کم خونی بیماری های مزمن: ف •
  آزمایشگاهی  های  یافته  -فیزیکی  های  ونشانه  عالئم
 درمان  اصول

یزیو پاتولوژی  کم خونی های سیدروبالستیک: ف •
  آزمایشگاهی  های  یافته  -فیزیکی  های  ونشانه  معالئ  –

 درمان  اصول

  خونی  کم  –  کلیوی  بیماری  با  همراه  خونی  کم   •
 ت اندوکرین اختاالل  با  همراه

20 

 

35 

 

30 

ناشی از  هاي م خونیكدانشجویان بتوانند

 بجز كم خونی   RBCكاهش تولید 

   د نفقر آهن را شرح ده

 رد یرا فرا گ  کیدروبالستیس  یکم خون

ی تشناخ  

 

 شناختی 

 شناختی 

 

  تدریس:   هاي روش •

 ، امتحان بین ترم و پایان ترم Onlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40 طول ترم

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

های های   یکم خون موضوع درس:

 ماکروسیتیک )کبدی و غیر کبدی(
 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 كم خونی مگالوبالستیک  -ماري هاي كبديیكم خونی ب -و اسید فولیک در خون سازي  B12آشنایی با نقش    اهداف كلی

 زمان رئوس مطالب 
 

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري  

و • ساختمان  اس   B12  نیتامیبا  آشنا   کیفول  دیو 
 شود 

 ردیفرا گ یها را در خون ساز نیتامیو نقش •

 ردیها را فرا گ نیتامیو یجذب گوارش قهیطر •

  –اپیدمیولوژی    -عریف ت  :  کیمگالوبالست  ی خون  کم •
 درمان -یافته های آزمایشگاهی  –یافته های بالینی    –ژنز  وپات

 کم خونی همراه با بیماری کبدی   •

20 
10 
20 

 

45 

 

و    B12  نی تامیو  متابولیسم بتواننددانشجویان 

توضیح ، و بیماریهای ناشی از انها را      کیفول  دیاس

 .دهند

 را توضیح دهند  کم خونی همراه با بیماری کبدی 

 

 شناختی 

 شناختی 

ی تشناخ  

 شناختی 

 

 هاي تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 

 دقیقه 10زمان:            ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –تاه پاسخ وك -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10زمان:                                              پرسش و پاسخارائه شده   تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 هموگلوبینوپاتی ها  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   :پیش نیاز

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 آشنا شدن با نقص ساختمانی هموگلوبین و كم خونیهاي مربوطه                اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاري  

 نظر

 اختار هموگلوبین و انواع نقص ساختاری س •

 کم خونی های در رابطه با جهش های هموگلوبین  •

یافته های   –یافته های بالینی  –پاتوژنز  تاالسمی ها:    •
 اصول درمان –آزمایشگاهی 

یافته   –پاتوژنز  –اپیدمیولوژی  کم خونی داسی شکل:   •
 اصول درمان – یافته های آزمایشگاهی –های بالینی 

15 
25 

 

40 
20 

انواع كم خونی مرتبط با نقص  دانشجویان بتوانند 

توضیح دهند را سنتز هموگلوبین . 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 هاي تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            ي رگیبندي و نتیجهجمع

 

 دقیقه 10زمان:            ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10زمان:                                              پرسش و پاسخارائه شده   تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 كم خونی های همولیتیک  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ي همولیتیک غشایی و آنزیمیآشنا شدن با تعریف و طبقه بندي هاي كم خونیها              اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري  

با طبقه بندی کم خونیها بر اساس نقص در  •
 ساختمان غشاء و نقص در آنزیم ها آشنا شود  

 اسفروسیتوز ارثی •

 G6PD, PKنقص آنزیمی   •

نیهای همولیتیک را  وعالیم آزمایشگاهی کم خ •
 فرا گیرد

فته های آزمایشگاهی درهمولیز داخلی وخارج  یا •
 عروقی 

 کم خونی همولتیک اکتسابی  •

 ( PCHکم خونی های ایمنولوژیک ) •

• PNH    یافته های   –یافته های بالینی   –پاتوژنز
 اصول درمان   –آزمایشگاهی 

15 
15 
15 
20 
20 
10 

 

  م انواع كم خونی ها، عالیدانشجویان بتوانند  

خونی  مکانیسم و نشانه هاي ازمایشگاهی كم 

 .توضیح دهند   های همولیتیک را

فته های آزمایشگاهی درهمولیز داخلی یا •
 وخارج عروقی شرح دهید 

نواع کم خونی همولتیک اکتسابی را نام  ا •
   ببرید

. 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 
 

  هاي تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10زمان:            ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10زمان:                                              پرسش و پاسخرائه شده  ا تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 آپالستیک  كم خونی های  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 عت اس 2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 آشنایی با انواع كم خونی خانواده هیپوپرولیفراتیو                 اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري  

مفهوم کم خونی های هیپولیفراتیو را فرا   •
 یرد گ

کم خونی های اپالستیک ، فانکونی ، سندرم   •
 بلک فان را فرا گیرد  

عالیم مرفولوژی و آزمایشگاهی کم خونیها   •
 را بداند  

تغییرات مرفولوژی مغز استخوان در رابطه با   •
 کم خونیهای فوق بداند  

 

15 
 

35 
20 
 

15 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

ی خانواده  نانواع كم خو هتعیین شد

توضیح دهند را هیپوپرولیفراتیو . 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 هاي تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 یهای خونرعنوان درس: مقدمات بیما

 لوسمی ها  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 یدي یي مزمن میلولوسمی هاآشنا شدن با تعریف و طبقه بندي هاي               اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري  

 طبقه بندی لوسمی ها  •
 اتیولوژی لوسمی ها  •
 AMLلوسمی های حاد میلوییدی یا  •

 ,CMLشامل   میلوپرولیفراتیو اختالالت  •

ET, MMM, PCV    یافته های   –پاتوژنز
 اصول درمان  –یافته های آزمایشگاهی   –بالینی 

20 

 

35 
 

25 

 

   د نام ببرسمی ها  را وطبقه بندی ل

  دنام ببررا  اتیولوژی لوسمی و لنفوم ها

 را نام ببرد  لوسمی های حاد میلوییدی

   دنام ببررا    میلوپرولیفراتیو اختالالت 

 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

  هاي تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  ل آموزشی: یوسا

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 

 دقیقه 10زمان:            ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10زمان:                                              پرسش و پاسخارائه شده   تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 لوسمی های لنفوییدی  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 یزیوپاتفگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ي لنفوییدي لوسمی هاآشنا شدن با تعریف و طبقه بندي هاي               اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري  

 ALLلوسمی های حاد لنفوییدی یا  •

یافته های    –یافته های بالینی  –پاتوژنز 
 اصول درمان –آزمایشگاهی 

 ,CLLاختالالت لنفوپرولیفراتیو شامل   •

HCL, PLL  یافته  –پاتوژنز   -از نظر تعریف  
 اصول – آزمایشگاهی  های یافته –  بالینی های

 درمان 

45 

 

 

50 
 

  های   یافته  –  بالینی  های   یافته   –پاتوژنز  

را    ALL  درمان  اصول  –  آزمایشگاهی

 بداند 
یافته های    –های بالینی  یافته –پاتوژنز 

 اصول درمان –آزمایشگاهی 
 لنفوپرولیفراتیو ها را بداند 

 شناختی 

 شناختی 

 

  هاي تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10زمان:            ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10زمان:                                              پرسش و پاسخارائه شده   تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 لنفوم   موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 و نان هوجکین لنفوم هوجکین ا تعریف و طبقه بندي هاي آشنا شدن ب              اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري   زمان رئوس مطالب 

 ج یرا ی ها یلنفوم و طبقه بند پاتوژنز  •
رتبه    یارهایو مع ن یهوچک ی لنفوم ها ات یکل •

 ی شگاهیو آزما ینیبال یبند
  یارهایو مع ن یهوچک ری غ ی لنفوم ها ات یکل •

 ی شگاهیاو آزم ینیبال یرتبه بند 

 در درمان  ی آگه شیپ •

45 

 

 

50 

 

  های   یافته  –  بالینی  های   یافته   –پاتوژنز  

ها  درمان  اصول  –  آزمایشگاهی   ی لنفوم 

 را بداند  نیهوچک
یافته های    –یافته های بالینی  –پاتوژنز 

نان   یلنفوم ها اصول درمان –آزمایشگاهی 
 را بداند  نیهوچک

 شناختی 

 شناختی 

 

  هاي تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitمجازي بوسیله آموزش 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10زمان:            ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده – كوتاه پاسخ -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10زمان:                                              پرسش و پاسخارائه شده   تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 هموستاز اولیه   موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 اختالالت پالكتی  -هموستاز اولیهآشنا شدن با              اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري   زمان رئوس مطالب 

   و ثانویه هموستاز اولیه

 عمل پالکتها در انعقاد  طرز 

پالکتها   کمی  و  کیفی  برنارد  )ساختالالت  ندرم 

 (ITP  -ترومبواستنی گالنزمان -سولير

 آزمایش های مربوط به پالکت

20 
15 
50 
10 

 

 هموستاز اولیه و ثانویه را آموزش ببیند. 

 طرز عمل پالکتها در انعقاد را فرا گیرد. 

 اختالالت کیفی و کمی پالکتها را بداند. 

   مایش های مربوط به پالکت را فرا گیرد.آز

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

  هاي تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 قیقهد 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10زمان:            ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10زمان:                                              پرسش و پاسخارائه شده   تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 هموستاز ثانویه  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 اختالالت انعقادي -یهنوثا هموستازآشنا شدن با              اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري   زمان رئوس مطالب 

یافته های   – یافته های آزمایشگاهی:   هموفیلی  

 اصول درمان  -تعریف -اپیدمیولوژی -پاتوژنز -بالینی

یافته   – یافته های آزمایشگاهی  :یماری فون ویلبراند

اصول   -تعریف -اپیدمیولوژی -پاتوژنز -های بالینی

 مان در

TTP, HUS    :یافته های   – یافته های آزمایشگاهی

 اصول درمان  -تعریف -اپیدمیولوژی -پاتوژنز -بالینی

 

 

40 

 

20 

 

20 

 

 -یافته های بالینی – یافته های آزمایشگاهی

  اصول درمان -تعریف -اپیدمیولوژی -پاتوژنز

 یماری فون ویلبراند را شرح دهد ب

 -الینییافته های ب  – یافته های آزمایشگاهی

  اصول درمان -تعریف -اپیدمیولوژی -پاتوژنز

 هموفیلی ها را بداند 

 -یافته های بالینی – یافته های آزمایشگاهی

 ن  اصول درما -تعریف -اپیدمیولوژی -پاتوژنز

TTP, HUS   را بداند 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

  هاي تدریس: روش

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10زمان:            ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10زمان:                                              اسخپرسش و پارائه شده   تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 فرآورده های سلولی    موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتطب:  گروه و رشته مخا
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

  كاربرد فرآورده های سلولی و تهیه    آشنایی با            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاري  

 نظر

 مشخصات و کاربرد خون کامل   •
 قرمز فشرده   یهامشخصات و کاربرد گلبول  •
  دهیاشعه د  یو کاربرد فرآورده سلول  مشخصات •
 شسته    یسلول  یمشخصات و کاربرد فرآورده ها    •
 قرمز منجمد    یو کاربرد گلبول ها   مشخصات •
 پالکت  یمشخصات و کاربرد فرآورده ها    •
 یتیگرانولوس  یو کاربرد فرآورده ها  مشخصات •

10 
15 
10 
10 
10 
20 
10 

 مشخصات و کاربرد خون کامل را شرح دهد.

 های قرمز فشرده را توضیح دهد. خصات و کاربرد گلبولمش

 مشخصات و کاربرد فرآورده سلولی اشعه دیده را شرح دهد.

مشخصات و کاربرد فرآورده های سلولی شسته شده را شرح   

 دهد.

 مشخصات و کاربرد گلبول های قرمز منجمد شده را شرح دهد.

 مشخصات و کاربرد فرآورده های پالکت را شرح دهد.  

مشخصات و کاربرد فرآورده های گرانولوسیتی و سلول های  

 اجدادی را شرح دهد.

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله هاي تدریس: روش

 وایت بورد كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 پالسمایی فرآورده های     موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 : مکان تشکیل كالس
 دانشکده پزشکی

 پالسمایی تهیه ، نگهداری و كاربرد فرآورده های     آشنایی با            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاري  

 نظر

 تازه    یمشخصات و کاربرد پالسما  •
 اتیپتیوپرس یو کاربرد فرآورده کرا  مشخصات •

 ی مشخصات و کاربرد مشتقات خون

30 
30 
30 

 را شرح دهد. ( FFPتازه )   پالسمای  کاربرد و مشخصات 

را شرح    اتیپتیوپرسیمشخصات و کاربرد فرآورده کرا 

 دهد.

 را مختصراً شرح دهد.  یمشخصات و کاربرد مشتقات خون 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله هاي تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  سایل آموزشی: و

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                              پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 عوارض حاد انتقال خون   موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00 سال تحصیلی:

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 با عوارض حاد انتقال خونآشنایی            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاري  

 نظر

 خون    قیاز تزر  یناش  یانواع واکنش ها  •
 خون    کیتیحاد همول  یها   واکنش •
اکنش  بروز و  یالزم در پ  یهای ری گیو پ  اقدامات •

   کیتیهمول
 خون    قیتزر  کیتیهمول  ری غ  یواکنشها •
   کیتیهمول  ریغ  یتب زا   واکنش •
   کیآلرژ  یها   واکنش •
 خون  قیمرتبط با تزر  یویحاد ر  بآسی •

15 
15 
15 
15 
15 
10 
10 

 

 خون را نام ببرد. قی از تزر ی ناش یواکنش ها انواع 

 خون را شرح دهد. کیتیحاد همول  یها واکنش

را    کیتیبروز واکنش همول یالزم در پ یهایریگیو پ اقدامات

 دهد.  حیتوض

 خون را نام ببرد.  قیتزر  کیتیهمول ریغ یواکنشها

 را شرح دهد. کیتیهمول ریغ یتب زا واکنش

 را شرح دهد. ک یآلرژ  یها واکنش

 دهد. ح یخون را توض  قیمرتبط با تزر  یویحاد ر  بآسی•

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی 

 شناختی 

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازي بوسیله هاي تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -ند گزینه ايچ)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 عنوان درس: مقدمات بیماریهای خون

 انتقال خون تاخیریعوارض موضوع درس: 

 2د واحد: تعدا

 علوم پایه   پیش نیاز:

 ساعت  2مدت زمان جلسه:  

 فیزیوپاتگروه و رشته مخاطب:  
 01-00سال تحصیلی: 

 40تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 انتقال خون  تاخیريبا عوارض  ییآشنا           اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاري  

   کی تیهمول ری غ ی ریتأخ های  واکنش•
 آهن    یگرانبار•
 خون   قی تزر جهیدر نت زبان یم ی واکنش ها•

20 

30 

30 
 

 

 را نام ببرد.   کیتیهمول ریغ ی ریتأخ های واکنش •

 آهن را شرح دهد. یگرانبار •

خون را   ق یتزر  جهیدر نت زبانیم یواکنش ها •

 شرح دهد. 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitش مجازي بوسیله آموز هاي تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیري بندي و نتیجهجمع

 دقیقه 10 زمان:           ارزشیابی 
 )پاسخ گسترده –سخ كوتاه پا -چند گزینه اي)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف


