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  : ساعت 
  :مقدمھ و معرفی درس

علم بررسی سلولھای خون، نح�وه تولی�د، وظ�ایف و نق�ش ھ�ر ک�دام از آنھ�ا و        ) Hematology(خون شناسی 
انتق���ال خ���ون ش���امل دو بخ���ش  . تھ���ا اس���تبیماریھ���ای مربوط���ھ و ھمچن���ین عل���م سیس���تم انعق���ادی خ���ون و پالک 

اصطالح ایمونوھماتولوژی بھ بررسی سرولوژیکی، ژنتیک�ی،  . ایمونوھماتولوژی و طب انتقال خون می باشد
واکنش ھ�ای ھم�ھ اج�زا و مش�تقات خ�ونی       بیوشیمیایی و مولکولی آنتی ژنھای مرتبط، خواص ایمونولوژیک و

چند جانبھ شامل تمام جنبھ ھای اھ�دای خ�ون، نگھ�داری     واژه طب انتقال خون یک تخصص. اطالق می گردد
  . و تھیھ فرآورده ھای خونی، درمان با آنھا و شناسایی انواع عوارض مرتبط با تزریق خون می باشد

  
  :ھدف کلی
آش�نایی  ، سیستم خونساز، ساختمان و عملکرد انواع سلول ھای خونی و انواع بیماری ھ�ای مربوط�ھ   آشنایی با

  .تھیھ و نگھداری انواع فرآورده ھای سلولی و پالسمایی خون و عوارض انتقال خونخونی، با گروه ھای 
  

  :اھداف ویژه
  :دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس 

 .شکل گیری، تکامل و تمایز سلول ھای خونی را شرح دھد .١
 .علت، پاتوژنیسیتھ و انواع بیماری ھای خونی را بداند .٢
 .و بیماری ھای انعقادی را بھ خوبی شرح دھد ھموستاز، مسیرھای انعقادی .٣
در سطح گلبولھای قرمز، لکوسیت، پالکت و س�ایر   Rhو  ABOآشنایی با سیستم گروه ھای خونی  .۴

 .داشتھ باشد نسوج و مایعات بدن
 .را بدانداصول، اھداف و ضوابط اھدای خون و حفاظت سیستم خونی گیرنده مقدمھ، تاریخچھ،  .۵
 .خونی را شرح دھدکاربرد فرآورده ھای طرز تھیھ، نگھداری و  .۶
  .را بشناسد عوارض انتقال خون و بیماریھای منتقلھ از طریق انتقال خون .٧
  
 

  :استراتژی آموزشی
  ارائھ سخنرانی و پرسش و پاسخ با دانشجویان

  :برای تدریس نیاز وسایل مورد
  وایت برد، ماژیک وایت برد، کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

  
  :روش ارزشیابی

  در ھر جلسھ و امتحان کتبی پایان ترم) شفاھی یا کوئیز کتبی(حضور فعال درکالس ھمراه با پرسش و پاسخ 
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 ترجمھ دکتر رخشان، آخرین چاپ) دیویدسون -ھنری(ھماتولوژی و طب انتقال خون  .۴
 خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ .۵
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