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  شرح درس:

 و تهیه خونی، هاي گروه با آشنایی مربوطه، هاي بیماري انواع و خونی هاي سلول انواع عملکرد و ساختمان خونساز، سیستم با آشنایی با دانشجو
  آشنا شود. .خون انتقال عوارض و خون پالسمایی و سلولی هاي فرآورده انواع نگهداري

   :کلی هدف

ز آشنایی با خون و مشتقات آن، جمع آوري و نگهداري از خون و فراورده هاي آن، مراقبت و تمهیدات الزم از بیمار در زمان تزریق خون و برو
  را شرح دهید   عوارض احتمالی آن

  :اهداف رفتاري

  : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

 .دهد شرح را خونی هاي سلول تمایز و تکامل گیري، شکل

 .بداند را خونی هاي بیماري انواع و پاتوژنیسیته علت،

 .دهد شرح خوبی به را انعقادي هاي بیماري و انعقادي مسیرهاي هموستاز،

 .باشد داشته بدن مایعات و نسوج سایر و پالکت لکوسیت، قرمز، گلبولهاي سطح در Rh و ABO خونی هاي گروه سیستم با آشنایی

 .شود آشنا خونی هاي بیماري انواع با

 .بداند را گیرنده خونی سیستم حفاظت و خون اهداي ضوابط و اهداف اصول، تاریخچه، مقدمه،

 .دهد شرح را خونی هاي فرآورده کاربرد و نگهداري تهیه، طرز

 .بشناسد را خون انتقال طریق از منتقله بیماریهاي و خون انتقال عوارض

  دهد شرح را خون انتقال عوارض

 .شود آشنا گیري نمونه اصول و گیري نمونه هاي روش

 .شود اشنا خونی هاي فراورده و خون مچ کرس هاي باروش

 دهد شرح را خون رایج هاي تست
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 نماید مشاهد را خونی گروه تعیین عملی نحوه ازمایشگاه در دانشجو

  شود آشنا خونی مچ کرس با عملی صورت به دانشجو

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره4 ترم میان                  نمره16 ترم پایان ازمون

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

 می قرار درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه
  .گیرد

  درس قوانین و ها سیاست

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ، اسالمی اخالق اصول رعایت

  .باشد می بخشش  قابل موجه غیبت جلسه  یک

  .گردد می کسر ترم پایان نمره از نمره1 غیبت جلسه یک هر ازاي به

  .نماید اعتراض نمره به نسبت سایت طریق از روز7 تا تواند می دانشجو درسی نمره به اعتراض درصورت

 اصلی منابع

Text book of Blood banking and transfusion Medicine; Rudman S.V; late edition 

Blood Banking and Transfusion Medicien: Basic principles & Practice, Hillyer; late Edition 

  چاپ آخرین رخشان، دکتر ترجمه) دیویدسون -هنري( خون انتقال طب و هماتولوژي
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  16/11/98  16-14   آقاي دهباشی   خونی هاي سلول تمایز و تکامل گیري، شکل 

2  23/11/98  16-14   آقاي دهباشی  خونی هاي بیماري انواع و پاتوژنیسیته علت، 

3  30/11/98  16-14   آقاي دهباشی  انعقادي هاي بیماري و انعقادي مسیرهاي هموستاز، 

4  7/12/98  16-14   آقاي دهباشی   قرمز گلبولهاي سطح در Rh و ABO خونی هاي گروه سیستم 

5  14/12/98  16-14   آقاي دهباشی  بدن مایعات و نسوج سایر و پالکت لکوسیت، 

6  21/12/98  16-14   آقاي دهباشی  خونی هاي بیماري انواع 

7  27/1/99  16-14  حفاظت و خون اهداي ضوابط و اهداف اصول، تاریخچه، مقدمه، 
  گیرنده خونی سیستم

  آقاي دهباشی

8  3/2/99  18 -14   آقاي دهباشی  عملی خون شناسی  

9  10/2/99  16-14   آقاي دهباشی  خونی هاي فرآورده کاربرد و نگهداري تهیه، طرز 

10  17/2/99  16-14   آقاي دهباشی  خون انتقال طریق از منتقله بیماریهاي و خون انتقال عوارض 

11  17/2/99  18 -16   آقاي دهباشی  عملی  

12  24/2/99  16-14   آقاي دهباشی  گیري نمونه اصول و گیري نمونه هاي روش 

13  31/1/99  18 -16:30   آقاي دهباشی  خونی هاي فراورده و خون مچ کرس هاي روش 

14  7/3/99  18 -16:30   آقاي دهباشی   خون رایج هاي تست 

5  3/2/99  16-14   آقاي دهباشی   ازمایشگاه در خونی گروه تعیین عملی نحوه 

16  21/3/99  18 -16:30   آقاي دهباشی  عملی صورت به خونی مچ کرس با ییآشنا 
 


