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شتي ردماني جهرم  گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 و انتقال خون خون 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه ....دکتر اکبر هاشمی طير 

کاری   ی مجاز و مرکز آموزش   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي سي  رزیی ردربانمه كميته با هم

 تدوين کننده: استاد 

 دکتر اکبر هاشمی  طير 

بهمن ماه   1400سال   

   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 دانشکده پزشکی 

 گروه علوم ازمایشگاهی 
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 2  تعداد واحد : و انتقال خون خون    نام درس :

 ساعت   ۲  مدت زمان ارائه درس :  اتاق عملسی  کارشنا    رشته و مقطع تحصيلي :

 12-10ساعت     دوشنبه کالس:    زمان  دکتر هاشمی:    و استاد مربوطه   اساتيد همکار   ، مسئول درس  

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه    آموزش:فضای       پيشنياز :

 مدیریت  

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در سامانه یادگیری  ورت غیرحضوری ارائه می گرددصب ل تاق عمرشته ا جهت دانشجویان شناسی و انتقال خون  خون درس شرح دوره : 

ور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت منظ ستاد بهرد از ابازخو الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه  

 و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد.  . 
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 نیو نحوه سنتز هموگلوب یدهنده خون، خون ساز لیاجزاء تشک ✓ 1

 ( ACD , IDA) کیپوکرومیه کیتیکروسیم  یها  یکم خون ✓ 2

  کیتیماکروس  یها  یکم خون ✓ 3

 شکل یداس  یها و کم خون  یتاالسم ✓ 4

 G6PD و کمبود RBC اختالالت غشاء ✓ 5

 ( میربدخیغ خون ) دیسف یاختالالت گلبول ها  ✓ 6

 ( میخون )بدخ دیسف یاختالالت گلبول ها  ✓ 7

 ضد پالکتی  یداروها  ی اختالالت پالکت - پالکت ✓ 8

 یانعقاد د ض-انعقادی   یداروها ،یانعقاد ✓ 9

 Rh و ABO یخونگروه  ✓ 10

 خون  یخون و جمع آور یاهدا یاستانداردها ✓ 11

 پالسمایی  ی خون یفرآورده ها ✓ 12

 سلولی ی خون یفرآورده ها ✓ 13



 3 

 جایگزین های خون ✓ 14

  ماریخون از ب قیتزرقبل از و حین   یمراقبت هاآماده سازی فراورده های خونی و   ✓ 15

 خون  قیاز تزر یدر صورت بروز واکنش ناش  ینیمات بالعوارض انتقال خون و اقدا ✓ 16

 (HDN) ننوزادا کیتیهمول یماریب ✓ 17

 و تکمیل فرم های مربوطه النسیژیهموو ستمیس ✓ 18

 امتحان پایان ترم ✓ 19

 

 

 

 جدول زمانبندي دروس 
روش ها و مدلهای  **** سرفصل مطالب 

ارائه درس بصورت غیر  

 مجازی  

ابزارهای تعاملی استاد  ***

ا دانشجو جهت ارائه ب

 ای درس محتو

)فضای آموزش    نوع محتوا *

 غیرحضوری( 

آموزشهای  ** ساعت ارائه 

 ایتی و مکمل  حم

 بی روش ارزشیا

)تکوینی و  

 پایانی(

  سطح یادگیری 

 ***** 

دهنده خون،   لیاجزاء تشکبا  آشنایی  

 نیو نحوه سنتز هموگلوب یخون ساز

آمخخخخوز  (سخخخخننرانی .۱

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآن 

سخامانه (قسمت گفتگخو    در

نقد فیلم یا تصخویر -3 )نوید

در بنخخش گفتگخخو (سخخامانه 

نقد مقاله در بنش -4 )نوید

-5 )سخامانه نویخد(فتگخو گ

در آمخوز    بحث و گفتگخو

حخخل -6یخخن همزمخخان الن آ

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یها شبکه-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

 استتتمهیاز از  سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ی تتوه  تتی ا

لاستتتمهیاز از 

 کمیبخین   یآ

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )ارگزینه ایچه

خون ساز   یها ارگان•

 کند     یرا تعر

با سلول مادر خون •

 ساز آشنا شود  

دهنده    لیتشک یاجزا•

 خون

را   نیسنتز هموگلوب•

 ردیفرا گ

 کیتیکروس   یم  یها  یکم خون  آشنایی با  

 (ACD , IDA) کیپوکرومیه

آمخخخخوز  (سخخخخننرانی .۱

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآن 

سخامانه (در قسمت گفتگخو  

نقد فیلم یا تصخویر -3 )نوید

در بنخخش گفتگخخو (سخخامانه 

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

ز از استتتمهیا  سامانه نوید

    شتتتتتت 

د اجممتتتتی 

)واتستتتتی ل 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

بتواننخخد بخخا   انیدانشجو

اسخخخختفاده از منخخخخابع 

شخخده  نیخخیتع یدرسخخ 

اهخخخن، و  سخخخمیمتابول

از  یناشخخخ  یهخخخایماریب

کمنونی و    کمبود اهن

را  بیمخخخخاری مخخخخزمن



 4 

نش نقد مقاله در ب -4 )نوید

-5 )نویخد سخامانه(گفتگخو 

بحث و گفتگخو در آمخوز  

حخخل -6مزمخخان ه یخخنالآن 

 مسئله

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

از  لاستتتمهیاز

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

 دهند   حیتوض

آمخخخخوز  (سخخخخننرانی .۱  کیتیماکروس  یها  یکم خون 

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآن 

سخامانه (در قسمت گفتگخو  

نقد فیلم یا تصخویر -3 )نوید

در بنخخش گفتگخخو (سخخامانه 

نقد مقاله در بنش -4 )نوید

-5 )سخامانه نویخد(گفتگخو 

بحث و گفتگخو در آمخوز  

حخخل -6مخخان یخخن همزالآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی ع نرم افزارهانوا ا-3

  وا حتم دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخو   اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

کتابنانخخه هخخای 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

 انیدانشخخخخخخخجو

استفاده  با  بتوانند 

 یاز منخخابع درسخخ 

شخخخخده  نیخخخخیتع

 سخخخخخخخخمیمتابول

و  B12 نیتخخامیو

، و    کیخخ فول  دیاس

 یناشخخ   یهایماریب

 حیاز انهخخا را توضخخ 

 هند.د

آموز   (سننرانی .۱ شکل  یداس  یها و کم خون   یتاالسم

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )دسامانه نوی(گو گفت

آموز    بحث و گفتگو در

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی ش بکه 

اتسخخخخخخخا ، )و

ایبخو   اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

ابنانخخه هخخای کت

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

 انیدانشخخخخخخخجو

استفاده  با  بتوانند 

 یاز منخخابع درسخخ 

شده انخخواع   نییتع

مخخرتب   یکم خون

بخخا نقخخت سخخنتز 

را  نیهموگلخخخخخوب

 دهند حیتوض

آموز   (سننرانی .G6PD ۱و کم وا    RBCاخمنالت غشیء 

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

مقاله در بنش   نقد-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیلتو

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یرتواس

 ی مجاز یشبکه ها-4

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

اسخخخخخختفاده از   ویدسامانه ن 

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخو   اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

کتابنانخخه هخخای 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3د درصخخخخخخ

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

بتواننخخد بخخا  دانشجویان 

اسخخخختفاده از منخخخخابع 

 هدرسخخی تعیخخین شخخد 

انواع کم خونی خانواده 

ارتبخخا  ه در  مولیتیک 

 با نقت غشا و آنزیمخخی

 توضیح دهند  را
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بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

درصخخخخخخخخخخد  لیمیا-5

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

ختتو   دیستته آاختتمنالت بو تتول  تتی

 (میربدخیغ)

آموز   (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

اله در بنش  مق نقد-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  توا مح دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ویدسامانه ن 

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3رصخخخخخخد د

زمخخون کتبخخی آ

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

دانشخخخخخخجویان 

بتواننخخخخد بخخخخا 

استفاده از منابع 

درسخخی تعیخخین 

  هشخخخخخخخخخخخخد

ناهنجاریهخخخخای 

خخخخو  خخخخیم 

گلبخخخول هخخخای 

توضیح   را  سفید

 دهند

ختتو   دیستته آاختتمنالت بو تتول  تتی

 (میبدخ)

آموز   (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

اله در بنش  مق نقد-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  توا مح دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 ل یمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ویدسامانه ن 

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3رصخخخخخخد د

زمخخون کتبخخی آ

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

دانشخخخخخخجویان 

بتواننخخخخد بخخخخا 

استفاده از منابع 

درسخخی تعیخخین 

  هشخخخخخخخخخخخخد

 بدناهنجاریهای  

گلبخخخول خخخخیم 

 را هخخای سخخفید

 توضیح دهند

و کیهتتد   اختتمنالت کمتتدآشنیید بی      

 اارو  یآ ضد پنکمد  -پنکمد

آموز   (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (و در قسمت گفتگ

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 شخخخرکت در-1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

با واژه هموستاز 
 آشنا شود.

و  هیستاز اولهمو
را آموز   هیثانو
 .ندیبب
عمل پالکتها   طرز

در انعقاد را فرا  
 .ردیگ

و   یفیک اختالالت
پالکتها را   یکم
 بداند.
 یها  شی آزما
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مربو  به پالکت   )چهارگزینه ای ایجیمیل( مسئله
 .ردیرا فرا گ
های روبا دا

 پالکتی آشنا شود 
 

  سخختمیس    -انعقادیاختالالت  آشنایی با  

 زینولیبریف

آموز   (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گو گفت

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   مانه نویداس

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65م پایان تخر

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

 یفاکتورهخخخخخخخخا-

را بشناسخد   یانعقاد

و بخخا طخخول عمخخر و 

آشنا   یمیوشیب آنها 

 شود.

نقخخخش عخخخروق در -

 .ردیانعقاد را فراگ

 یانعقاد  یرهایمس-

 .ندیرا آموز  بب

کنتخخرل  سخختمیس-

انعقاد خون و عوامل 

رابطه  نیمربو  در ا

 .ردیگ ادیرا 

 یانعقاد  یهایماریب-

خونر دهنخده   یزیو 

را  یو اکتسخخخخخخخخاب

 بشناسد.

 سخخخخختمیبخخخخخا س-

آشخخخنا  زیلنخخخویبریف

 شود .

انعقخخخاد  شیافخخخزا-

و  یریپخخخخخخخخخخخخ 

مربوطه   یشهایآزما

 ردیرا فرا گ

آموز   (سننرانی .Rh ۱و  ABO یگروه خون

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

  سامانه(در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی نرم افزارها  عانوا -3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

ام انجخ-2د  درص

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 یژنهخخخخا یآنتخخخخ•

 ABH یصاصخخخjاخ

 یهادر سطح گلبول

 کند. انیقرمز را ب

ها را در  یباد یآنت•

 ABH سخخخخختمیس

 شرح دهد..

 سخختمیدر مخخورد س•

 ریخخخخسخخخخکوتور و غ

سخخکوتور و ارتبخخا  

 سخخخختمیآن بخخخخا س
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 شرح دهد. ABH )چهارگزینه ای ایجیمیل( مسئله

 یژنهخا  یانواع آنتخ•

را   Rh  ستمیمهم س

 کند. انیب

حضخخخور  تیخخخاهم•

 نیخدر ا  هایباد  یآنت

را شخخخرح  سخخختمیس

 دهد.

فنوت  Du  پیدرباره 

و علل بروز آن شرح 

 دهد.

خدو  و معد    یاهددا  یاستانداردها

 خو  یآور

آموز   (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

قد مقاله در بنش  ن -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   نوید  سامانه

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3رصخخخخخخد د

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

 یاسخخخخخخختانداردها

خون و جمع   یاهدا

 خون یآور

آموز   (سننرانی .۱ ییپالسعا یخون یفرآورده ها

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

ر  نقد فیلم یا تصوی -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یراستو

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

نهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  آزتو

 آننیم

استتتمهیاز از   سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

صخخخخخخخخخخد در

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

ها  یخون  یفرآورده 

 ییپالسما

آموز   (سننرانی .۱ یسلول یخون یفرآورده ها

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

مد تتتتدییل ویدئوکستتتالتی 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   سامانه نوید

 شتتتتتت   

اجممتتتتی د 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

ها  یخون  یفرآورده 

 یسلول
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فیلم یا تصویر    نقد-3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ستتتتی ل )وات

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

آموز   (سننرانی .۱ خون   یها   نیگزیجا •

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

ه  سامان(در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

در بنش   نقد مقاله-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی نرم افزارهاانواع  -3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

ستتتمهیاز از ا  سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

م انجخا-2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

 خون یها نیگزیجا

و  یخدون یفدراورده هدا  یآماده ساز

 قیدتزر  نیقبد  از و  د  یمراقبت ها

 عاریخو  از ب

آموز   (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

ا تصویر  نقد فیلم ی -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

وز   بحث و گفتگو در آم

حل  -6مان ین همزالآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ل ویدئوکستتتالتی مد تتتتدیی

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ی ای تتوه  تت 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

فراورده   یآماده ساز

و  یخخخخخون یهخخخخا

قبل از   یمراقبت ها

خون   قیتزر  نیو ح

 ماریاز ب

 ینیعوارض انتقال خو  و اقدامات بال

از  یز واکددنن ناشدددر صددورت بددرو

 خو  قیتزر

آموز   (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو (سامانه  

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیولت

 و  ای س،کامتازیآف)

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3صخخخخخخد در

عوارض انتقال خون 

در   ینیو اقدامات بال

واکنش  بروز  صورت 

 خون قیاز تزر یناش
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نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ای تتوه  تتی 

از از لاستتتمهی

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

آموز   (سننرانی .۱ (HDNنوزادا  ) کیتیهعول یعاریب

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

لم یا تصویر  نقد فی-3 )دنوی 

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

تتتتدییل وکستتتالتی مد ویدئ

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

 کیختیهمول  یماریب

 (HDNن )نوزادا

فدر     یدو تکع  النسیژیهعوو  ستمیس

 مربوطه یها

آموز   (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )دنوی 

در بنش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی انه نوسام-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 ل یمیا-5

وکستتتالتی مد تتتتدییل ویدئ

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   سامانه نوید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 (ایجیمیل

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه ای

 سخخخخخخخخخخخخختمیس

و  النسیژیهمخخخخخوو

 یفخخرم هخخا لیخختکم

 مربوطه

 
 ( عیو شکبه های اجتماadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  
 ( ،استفاده از کتابخانه های دیجیتال اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها استفاده از شبکه)آموزشهای حمایتی و مکمل :  * * 
 

   (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  *** 

 ( ...   و pblیادگیری ترکیبی ، فلیپ ،  ، مدلهایآموزش در گروههای کوچک ) غیرمجازی :  س بصورتروشها و مدلهای ارائه در **** 

 ( سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوت***** 
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 ( سازی درونی  حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها،

ل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستق
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 : نحوه ارزشيابي  

 ارزشيابي تکویني و ارزشيابي پایاني : 

 ره در نمره نهایی لحاظ می شووود بووه دانشووجو تعلوو  . درصد نم5در صورت رعایت مالک های زیر ...:    ارزشيابي تکویني-

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک  -
 

 و تاالر گفتگو آنالین کت فعال در تعامالت شر -
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 ه محاسبه نمره كل درس : نحو
 

 کوئیزهای برگزارشده در طول ترم ( ....درصد کسب شده )5 -

 توسط هر دانشجو(... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده 5 -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو( انجام تکالیف گروهی ...درصد کسب شده از 5 -

 ورت غیر حضوری ...درصد کسب شده از آزمون میانترم بص15 -

 پایان ترم  .... درصد کسب شده در آزمون 65 -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...( ......درصد کسب شده از پروژه های کالسی 5 -

 کر شده می باشد.نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذ -
 
 
 
 

 
 

 مقررات :  

 نمره  10حد نمره قبولی : 

 ن های آنالیتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 م، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است  مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین تر
 . گردد یکسر م یینمره از نمره نها میمجاز ن ریغ  بتیهرجلسه غ  ✓

 


