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و نقش هـر کـدام از آنهـا و بیماریهـاي مربوطـه و همچنـین علـم        وظایف ، تولید علم بررسی سلولهاي خون، نحوه )Hematology(خون شناسی 
اصـطالح ایمونوهمـاتولوژي بـه    . انتقال خون شامل دو بخش ایمونوهماتولوژي و طب انتقال خـون مـی باشـد    .است سیستم انعقادي خون و پالکتها

واکنش هاي همه اجزا و مشتقات خونی اطـالق مـی    ک وبررسی سرولوژیکی، ژنتیکی، بیوشیمیایی و مولکولی آنتی ژنهاي مرتبط، خواص ایمونولوژی
واژه طب انتقال خون یک تخصص چند جانبه شامل تمام جنبه هاي اهداي خون، نگهداري و تهیـه فـرآورده هـاي خـونی، درمـان بـا آنهـا و        . گردد

 شناسایی انواع عوارض مرتبط با تزریق خون می باشد

 : هدف کلی درس

تمان و عملکرد انواع سلول هاي خونی و انواع بیماري هاي مربوطه، آشنایی با گروه هـاي خـونی، تهیـه و نگهـداري     آشنایی با سیستم خونساز، ساخ
  .انواع فرآورده هاي سلولی و پالسمایی خون و عوارض انتقال خون

  :اهداف اختصاصی
  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 .ل هاي خونی را شرح دهدشکل گیري، تکامل و تمایز سلو .1
 .علت، پاتوژنیسیته و انواع بیماري هاي خونی را بداند .2
 .هموستاز، مسیرهاي انعقادي و بیماري هاي انعقادي را به خوبی شرح دهد .3
 .در سطح گلبولهاي قرمز، لکوسیت، پالکت و سایر نسوج و مایعات بدن داشته باشد Rhو  ABOآشنایی با سیستم گروه هاي خونی  .4
 .ه، تاریخچه، اصول، اهداف و ضوابط اهداي خون و حفاظت سیستم خونی گیرنده را بداندمقدم .5
 .طرز تهیه، نگهداري و کاربرد فرآورده هاي خونی را شرح دهد .6
  .عوارض انتقال خون و بیماریهاي منتقله از طریق انتقال خون را بشناسد .7

 ارائه سخنرانی و پرسش و پاسخ با دانشجویان: شیوه تدریس
 ویدئوپروژکتور و کامپیوتر، برد وایت ماژیک، برد وایت :تدریس براي نیاز مورد وسایل

  :نحوه ارزشیابی دانشجو
  در هر جلسه و امتحان کتبی پایان ترم) شفاهی یا کوئیز کتبی(حضور فعال درکالس همراه با پرسش و پاسخ 

   : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
  

  :الیف دانشجووظایف و تک
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 چاپ ترجمه دکتر رخشان، آخرین) دیویدسون -هنري(هماتولوژي و طب انتقال خون  .4
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  یجدول زمان بندي برنامه درس

تاریخ   ردیف
  جلسات

  مدرس  موضوع جلسات

  یت اللهیآآقاي دکتر   فیزیولوژي خون و خونسازي  26/06/92  1
 آقاي دکتر آیت اللهی  فیزیولوژي خون و خونسازي  2/07/92  2
 آقاي دکتر آیت اللهی  ول قرمزاختالالت گلب  9/07/92  3
 آقاي دکتر آیت اللهی  اختالالت گلبول قرمز  16/07/92  4
 آقاي دکتر آیت اللهی  اختالالت لکوسیتی   23/07/92  5
 آقاي دکتر آیت اللهی  انعقاد خون و اختالالت انعقادي  30/07/92  6
 آقاي دکتر آیت اللهی  Rhو  ABOکلیات گروه هاي خونی   7/08/92  7
 آقاي دکتر آیت اللهی  Rhو  ABOکلیات گروه هاي خونی   14/08/92  8
 آقاي دکتر آیت اللهی  تاریخچه، اصول، اهداف و شرایط اهداي خون  21/08/92  9

 آقاي دکتر آیت اللهی  آشنایی با ضدانعقادها، تهیه و نگهداري خون و فرآورده ها  28/08/92  10
 آقاي دکتر آیت اللهی  هافرآورده هاي خونی و کاربرد آن   5/09/92  11
 آقاي دکتر آیت اللهی  فرآورده هاي خونی و کاربرد آنها  12/09/92  12
 آقاي دکتر آیت اللهی  فرایند انتقال خون در بیماران انتخابی  19/09/92  13
 آقاي دکتر آیت اللهی  فرآیند انتقال خون در بیماران انتخابی  26/09/92  14
 آقاي دکتر آیت اللهی  د اورژانستزریق خون در موار  3/10/92  15
 آقاي دکتر آیت اللهی  عوارض انتقال خون  10/10/92  16

 


