
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم       

ردس   طرح  
Lesson plan                      

 

 خون شناسی و انتقال خون اتاق عمل 

 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه ..دکتر اکبر هاشمي طير 

و     

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

 اکبر هاشمي طير   استاد تدوين کننده:

 

 

        1400     سال:                                                                  بهمن ماه           ماه:

  Lesson Plan روزانه فرم طرح درس 
 پیراپزشکی دانشکده 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پزشکی پیرادانشکده 

 خون و انتقال خون     عنوان درس:

دهنده خون، خون    لیاجزاء تشک      موضوع درس:

 ن یو نحوه سنتز هموگلوب  یساز 
 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 نيو نحوه سنتز هموگلوب یدهنده خون، خون ساز لياجزاء تشک  با    آشنایی            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاری  

 نظر

 ز  ارگان های خون سا •

 با سلول مادر خون ساز   •

 خون اجزای تشکیل دهنده   •

   نیهموگلوب  سنتز •

•  
•  

10 
10 
20 
20 
20 
20 
 

 ز را تعریف کند  ارگان های خون سا •

 با سلول مادر خون ساز آشنا شود   •

 خون اجزای تشکیل دهنده   •

   ردیرا فرا گ  نیهموگلوب  سنتز •

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پزشکی پیرادانشکده 

 خون و انتقال خون     عنوان درس:

  کیتیکروسیم  ی ها  یکم خون       :موضوع درس

 ( ACD , IDA)  کیپوکرومیه
 2تعداد واحد: 

   يش نياز:پ

 ساعت  2  دت زمان جلسه:م

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 (ACD , IDA) کی پوکرومیه کیتیکروسیم یها یکم خون آشنایی با             اهداف كلی

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری   زمان ب رئوس مطال

 بندی کمخونیها تعریف وطبقه   •

 جذب آن را بداند    قهینقش آهن در بدن و طر •
  یها  سمیآن و مکان  رهی مختلف ذخ  یها  فرم •

 آن آشنا شود    یمیتنظ
 راتییفقر آهن در مراحل گوناگون و تغ  یخون  کم •

 ردیرا فرا گ  یمغز استخوان در کم خون
 کم خونی بیماری های مزمن  •

•  

10 
10 
20 
20 
20 
20 
 

 ن ییتع  یبتوانند با استفاده از منابع درس  انیدانشجو •
و    از کمبود اهن  یناش   یهایماریاهن، و ب  سمیشده متابول
   دهند  حیرا توض  بیماری مزمنکمخونی  

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقا لخون شناسی  عنوان درس:

 اكروسیتیکكم خونی م       موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  زمان جلسه:مدت 

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 و اسید فولیک در خون سازی B12نقش ویتامین  كم خونی ماكروسیتیک و  : آشنایی با              اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 تیک ماکروسی  انواع کمخونی ها ی •

آشنا    کیفول  دیو اس  B12  نی تامیبا ساختمان و •
 شود  

 ردیفرا گ  یها را در خون ساز   نیتامیو  نقش •

 رد یها را فرا گ  نیتامیو  یجذب گوارش  قهیطر •

و    یشگاهی از نظر آزما  کیمگالوبالست  یخون  کم •
   ردیفرا گ  ینیبال  میعال

 

15 

15 

20 

35 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

  دیو اس  B12  نیامتیو  متابولیسمتعیین شده  

توضیح  ، و بیماریهای ناشی از انها را      کیفول

 .دهند

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقا لخون شناسی   :عنوان درس

 هموگلوبینوپاتی ها         موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:
 

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 انی هموگلوبین و كم خونیهای مربوطه آشنا شدن با نقص ساختم                  اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

با ساختار هموگلوبین و انواع نقص ساختاری   •
 آن آشنا شود  

کم خونی های در رابطه با جهش های   •
 هموگلوبین آشنا شود  

آنمی های تاالسمی و داسی شکل را فرا   •
 گیرد  

ازی انواع  با اصول الکتروفورز برای جداس •
 هموگلوبین ها آشنا شود  

 

15 
 

35 
20 
 

15 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

مرتبط با نقص انواع كم خونی   هتعیین شد

توضیح دهند را سنتز هموگلوبین . 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقا لخون شناسی   عنوان درس:

 کم خونیهای همولیتیک          موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:
 

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 آشنا شدن با انواع كم خونیهای همولیتیک در ارتباط با غشاء و نقص آنزیمی                 اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری  

 با کم خونیهای همولیتیک آشنا شود  •

و   G6PDی نقص آنزیمی مانند  کم خونیها •
 کمبود پیروات کیناز را فرا گیرد  

 با ساختار غشای گلبول قرمز آشنا شود   •

کم خونیهای در ارتباط با نقص ساختمانی   •
 غشاء و آزمایش های مربوطه آشنا شود  

 

15 
35 
20 
15 

 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

انواع كم خونی خانواده   هتعیین شد

 مولیتیک در ارتباط با نقص غشا و آنزیمیه

توضیح دهند را . 

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 
 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقا لخون شناسی   عنوان درس:

  دیسف  یاختالالت گلبول ها              موضوع درس:

 ( میربدخی غخون )
 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 خوش خیمآشنایی با ناهنجاریهای گرانولوسیتی                     اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 با واژه لکوسیتوز آشنا شود   •

نوتروفیلی و نوتروپنی و با علل آن آشنا   •
 شود 

 ائوزینوفیلی و علل آن را بداند   •

 منوسیتوز و علل آن را بداند   •

•  

20 
20 
10 
20 
20 
 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

گلبول  خوش خیم  ناهنجاریهای     هتعیین شد

توضیح دهند را  های سفید . 

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 وتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد كامپی وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 ن:زما                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقا لخون شناسی   عنوان درس:

  دیسف  یاختالالت گلبول ها              موضوع درس:

 ( میخون )بدخ
 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 ( میخون )بدخ  دیسف  یگلبول ها  آشنایی با ناهنجاریهای                     اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 میلوییدی  حاد لوسمی •

 حاد لنفوییدیلوسمی  •

 مزمن میلوییدی  لوسمی •
 لنفوییدی  مزمن لوسمی •

20 
20 
20 
20 
 

دانشجویان بتوانند با استفاده از منابع درسی 

بدخیم گلبول های    ناهنجاریهای     هتعیین شد

توضیح دهند را  سفید . 

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 وتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد كامپی وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 ن:زما                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقا لخون شناسی   عنوان درس:

 پالکتی اختالالت               موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 دارو های ضد پالکتی -پالکتیو کیفی    اختالالت کمیآشنایی با                     اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 هموستاز  تعریف   •
 .هیو ثانو  هیستاز اولهمو •
 عمل پالکتها در انعقاد    طرز •
 پالکتها    یو کم  یفیک  اختالالت •
 مربوط به پالکت   یها   شیآزما •

   داروها ی ضد پالکتی   •
 

20 
20 
10 
20 
20 
 

 با واژه هموستاز آشنا شود.   
 . ندیرا آموزش بب  هیو ثانو  هیستاز اولهمو
 .ردیعمل پالکتها در انعقاد را فرا گ  طرز

 پالکتها را بداند.   یو کم  یفیک  اختالالت
 .ردیمربوط به پالکت را فرا گ  یها   شیآزما
 های پالکتی آشنا شود روبا دا

. 

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 وتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد كامپی وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 ن:زما                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقا لخون شناسی   عنوان درس:

اختالالت  آشنایی با                 موضوع درس:

 زینولیبریف  ستمیس   -انعقادی
 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 35تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 زینولیبریف  ستمیس   -انعقادیاختالالت  آشنایی با                     اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 . یانعقاد   یفاکتورها •
 عروق در انعقاد   نقش •
   یانعقاد   یرها یمس •

 کنترل انعقاد خون و عوامل مربوط    ستمیس •
   یدهنده و اکتساب  یزی و خونر  یانعقاد   یها یماریب •

 زینولیبریف  ستمیس •
 مربوطه    یشها یو آزما  یریانعقاد پذ  شیافزا •

10 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
 

را بشناسد و با طول عمر و   یانعقاد ی فاکتورها-  
 آنها آشنا شود.  یمیوشیب 
 . ردینقش عروق در انعقاد را فراگ-
 .ندیرا آموزش بب ی انعقاد یرهایمس-
  ن یکنترل انعقاد خون و عوامل مربوط در ا  ستمیس-

 . ردیگ ادیرابطه را  
  یدهنده و اکتساب  ی زیو خونر  یانعقاد یهایمار یب -

 را بشناسد.
 آشنا شود . زیلنویبریف ستمیبا س-

  یشهایو آزما  ی ریانعقاد پذ  شیافزا  -

ردیمربوطه را فرا گ .. 

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی 

 شناختی 

 

 های تدریس:  روش

 ،  Onlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله 

 وتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد كامپی وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 ن:زما                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planرم طرح درس روزانه ف
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون   و انتقا ل خون شناسی       عنوان درس:

 ABO, RHگروههای خونی   موضوع درس

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 پزشکیدانشکده 

   گروههای خونی آشنایی با            اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

در سطح   ABH  یاختصاص  یژنها  یآنت •
 قرمز    یهاگلبول 

 .ABH  ستمیها را در س  یباد  یآنت •

سکوتور و ارتباط آن با    ریسکوتور و غ  ستمیس •
 . ABH  ستمیس

   RH ستمیس خچهیتار •
  Rh ستمیمهم س ی ژنها یآنت انواع •
   ستمیس  ن یدر ا های باد یحضور آنت تیاهم •
 و علل بروز   Du پیفنوت •
•  

15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
 

 

قرمز   یهادر سطح گلبول  ABH یاختصاص یژنها یآنت •
 كند. انیرا ب 

 .شرح دهد.  ABH ستمیر سها را د یباد یآنت •

سکوتور و ارتباط آن با  ریسکوتور و غ ستمی مورد س در •
 شرح دهد. ABH ستمیس

 را مختصراً بیان کند . RHتاریخچه سیستم  •
 را بیان کند. Rhانواع آنتی ژنهای مهم سیستم  •

اهمیت حضور آنتی بادیها در این سیستم را شرح  •
 دهد.

 و علل بروز آن شرح دهد. Duدرباره فنوتیپ  •

 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitمجازی بوسیله آموزش های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پزشکی پیرادانشکده 

 خون و انتقال خون     عنوان درس:

 اهدای خون     موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 انتقال خون و اهداء خون  تاریخچه با    آشنایی            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاری  

 نظر

 انتقال خون    خچهیدرباره تار •
 و اهداف اهداء خون    اصول •
الزم جهت اهداء خون نحوه    یارهایو مع  ضوابط •

 اهداء کننده    یآماده ساز 
 از اهداء کننده    یر یخونگ  نحوه •
 خون    یپس از اهدا   یمراقبتها •
 خون    ی نامطلوب به دنبال اهدا  یها   شواکن •
 خون    یاستاندارد بر رو   یشها یآزما •
 اتولوگ   یاهدا  نواعا •

10 
10 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

  نهیدر زم ریاخ یها شرفت یانتقال خون و پ خچهیدرباره تار  •
 دهد. حیبانک خون توض

 دهد. حیو اهداف اهداء خون را توض اصول •

 الزم جهت اهداء خون را شرح دهد. یارهایو مع ضوابط •

 شرح دهد. یریاهداء کننده را جهت خونگ یآماده ساز نحوه  •

از اهداء کننده را به صورت استاندارد شرح  یریخونگ نحوه  •
 دهد.

 خون را شرح دهد. یپس از اهدا یمراقبتها •

 خون را شرح دهد. ینامطلوب به دنبال اهدا یها واکنش •

 خون اهداء کننده را نام ببرد. یستاندارد بر روا یشها یآزما •

در مورد آن شرح   یاتولوگ را نام برده و مختصر یاهدا انواع •
 دهد.

 

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقال خون     عنوان درس:

 یسلول  یفرآورده ها     موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 عت سا 2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

  تهيه ، نگهداری و كاربرد فرآورده های سلولی    آشنایی با            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاری  

 نظر

 گهدارنده خون  انواع ضد انعقاد ، ن •
 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  یهاو کاربرد فرآورده    مشخصات •

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

انواع ضد انعقاد ، نگهدارنده خون را نام برده و محتویات آن را  

 شرح دهد. 

 مشخصات و کاربرد خون کامل را شرح دهد.

 های قرمز فشرده را توضیح دهد. مشخصات و کاربرد گلبول

 مشخصات و کاربرد فرآورده سلولی اشعه دیده را شرح دهد.

و کاربرد فرآورده های سلولی شسته شده را شرح   مشخصات 

 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

اختیشن  

 شناختی

 شناختی

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقال خون     عنوان درس:

   پالسمایی  فرآورده های       موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

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

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاری  

 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 مجازی بوسیله های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقال خون     عنوان درس:

  عوارض انتقال خون  موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  روه و رشته مخاطب:گ
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 انتقال خونبا عوارض آشنایی            اهداف كلی

 حیطه مورد نظر  اهداف رفتاری   زمان رئوس مطالب 

 خون    قیاز تزر  یناش  یانواع واکنش ها 
 خون    کیتیحاد همول  یها   واکنش
بروز واکنش    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

   کیتیهمول  ری غ  یریتأخ  های  واکنش
 آهن    یگرانبار 

 خون  قیتزر  جهیدر نت  زبانیم  یواکنش ها  •

10 
15 
15 
5 

15 
10 
10 

10 

10 

5 

 

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

 خون را شرح دهد. کیتیهمولحاد   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•

 را نام ببرد.   کیتیهمول ریغ ی ریتأخ های واکنش 

 آهن را شرح دهد. یگرانبار •

خون را شرح   ق یتزر  جهیدر نت زبانیم یواکنش ها •

 دهد.

تیشناخ  

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی 

 شناختی 

 شناختی

 شناختی 

 شناختی 

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترم Onlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد وسایل آموزشی: 

 دقیقه  5زمان:            گیری بندی و نتیجه جمع

 دقیقه  10 زمان:           ارزشیابی

 )پاسخ گسترده –كوتاه پاسخ  -چند گزینه ای)  %60پایان ترم  %40طول ترم 

 دقیقه  10 زمان:                                            پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

 

 

 

 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 ایمنوهماتولوژی    عنوان درس:

  HDN    موضوع درس:

 2تعداد واحد: 

   پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  گروه و رشته مخاطب:
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 ه پزشکیدانشکد

 بيماری هموليتيک نوزادان  آشنایی با            اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاری  

 نظر

  کیتیهمول  یخون در کم خون  ضیو تعو  قیتزر •
 نوزاد    -  نیجن
ژن   یمادر توسط آنت  یمنیا  ستمیس  کیتحر  نحوه •

   نیجن
 روگام و نحوه کاربرد آن.   اتی خصوص •
هنگام حضور    یدر دوران باردار  الزم  یشها یآزما •

   یباد  یآنت
در موارد مشکوک به    مانیبعد از زا  یشهایآزما   •

   ینوزاد   کیتیهمول  یکم خون
  کیتیهمول  یدر کم خون  یشگاهیآزما  یها  افتهی •

 نوزاد. 
 خون نوزاد    ضیتعو  نحوه •
)    یسازگار   شیانتخاب گروه خون و آزما  وهیش •

 خون نوزاد   ضیو تعو  قیکراس مچ ( در تزر

02  
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

  ی خون در کم خون  ضیو تعو  قی درباره تزر یاتیکل •
 کند. ان ینوزاد را ب  - نیجن کیتیهمول
  نیژن جن یمادر توسط آنت یمنی ا ستمیس ک یتحر  نحوه  •

 را شرح دهد. 
 روگام و نحوه کاربرد آن را شرح دهد.  ات یخصوص •
  یهنگام حضور آنت یالزم در دوران باردار یشهایآزما •

 کند.  ان یا ب ر  یباد
در موارد مشکوک به کم   مان یبعد از زا  یشهایآزما  •

 را شرح دهد.  ینوزاد  کیتیهمول یخون 
نوزاد را   کیتیهمول ی در کم خون  یشگاهیآزما ی ها افته ی •

 شرح دهد. 
 خون نوزاد را مختصراً شرح دهد. ض یتعو نحوه  •

)   یسازگار شی انتخاب گروه خون و آزما وهیش •

 کند.  ان یخون نوزاد را ب  ضیو تعو  قی کراس مچ ( در تزر

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری بندی و نتیجهجمع

 

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف



 

 

  Lesson Planفرم طرح درس روزانه 
 پیراپزشکی دانشکده 

 خون و انتقال خون     عنوان درس:

 هموویژالنس    :موضوع درس

 2تعداد واحد: 

 2خون شناسی  پيش نياز:

 ساعت  2  مدت زمان جلسه:

 اتاق عمل  ه مخاطب:گروه و رشت
 01-00سال تحصیلی: 

 30تعداد فراگيران:

 مکان تشکيل كالس: 
 دانشکده پزشکی

 هموویژالنسسيستم    با  ییآشنا           اهداف كلی

 رئوس مطالب 

 
 زمان

 
حیطه مورد   اهداف رفتاری  

 نظر

 تاریخچه هموویژالنس در ایران و جهان ✓

 ثبت فرم های  هموویژالنس  ✓
50 

20 
 

 

 را توضیح دهد  تاریخچه هموویژالنس در ایران و جهان

 را توضیح دهد   ثبت فرم های  هموویژالنسنحوه 

 شناختی

 شناختی 

 ، امتحان بین ترم و پایان ترمOnlineبصورت    Skyroomو  Snagitآموزش مجازی بوسیله های تدریس: روش

 كامپیوتر، ویدئو پروژكتور و وایت بورد  وسایل آموزشی: 

 دقیقه 5زمان:            گیری دی و نتیجهبنجمع

 

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

 دقیقه 10 زمان:                                             پرسش و پاسخ  ارائه شده تکلیف


