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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  خون شناسی و انتقال خون)  course plan( ترمی دوره  طرح 

  
    96-97 ومد تحصیلینیمسال                                                                                      خون شناسی و انتقال خون نام درس:

 علوم آزمایشگاهیگروه آموزشی:                                                                                             دانشکده پیراپزشکیدانشکده: 
  4ترم هوشبري پیوسته کارشناسی رشته: 

    واحد 2تعداد واحد: 
  8- 10شنبه سه روزهاي تماس با مسئول درس:                                      اللهی  دکتر آیت آقاي: مدرس و مسئوول درس

  
 Ayattollahilab@gmail.com:پست الکترونیک             01714421664.تلفن:      رئیس دانشکده پیراپزشکی    آدرس دفتر: 
ظایف و نقش هـر کـدام از آنهـا و بیماریهـاي مربوطـه و همچنـین علـم        و، تولید علم بررسی سلولهاي خون، نحوه )Hematologyخون شناسی (

انتقال خون شامل دو بخش ایمونوهماتولوژي و طب انتقال خـون مـی باشـد. اصـطالح ایمونوهمـاتولوژي بـه        است. سیستم انعقادي خون و پالکتها
واکنش هاي همه اجزا و مشتقات خونی اطالق مـی   ولوژیک وبررسی سرولوژیکی، ژنتیکی، بیوشیمیایی و مولکولی آنتی ژنهاي مرتبط، خواص ایمون

گردد. واژه طب انتقال خون یک تخصص چند جانبه شامل تمام جنبه هاي اهداي خون، نگهداري و تهیه فـرآورده هـاي خـونی، درمـان بـا آنهـا و       
 شناسایی انواع عوارض مرتبط با تزریق خون می باشد

 : هدف کلی درس
، ساختمان و عملکرد انواع سلول هاي خونی و انواع بیماري هاي مربوطه، آشنایی با گروه هاي خـونی، تهیـه و نگهـداري    آشنایی با سیستم خونساز

  انواع فرآورده هاي سلولی و پالسمایی خون و عوارض انتقال خون.
  اهداف اختصاصی:

   از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 ز سلول هاي خونی را شرح دهد.شکل گیري، تکامل و تمای .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
 مقدمه، تاریخچه، اصول، اهداف و ضوابط اهداي خون و حفاظت سیستم خونی گیرنده را بداند. .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

 انارائه سخنرانی و پرسش و پاسخ با دانشجویشیوه تدریس: 
 ویدئوپروژکتور و کامپیوتر، برد وایت ماژیک، برد وایت :تدریس براي نیاز مورد وسایل

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

    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
  

  وظایف و تکالیف دانشجو:
  

  مطابق تقویم دانشگاهی* تاریخ امتحان میان ترم: 
  ......     تاریخ امتحان پایان ترم: 

  * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 
 یمنابع اصل
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1. Text book of Blood banking and transfusion Medicine; Rudman S.V; late edition 
2. Blood Banking and Transfusion Medicien: Basic principles & Practice, Hillyer; late Edition 
3. Clinical practice of Transfusion medicine L.D. Pet Z, S.N. Swisher; late edition 

 ترجمه دکتر رخشان، آخرین چاپدیویدسون)  -هماتولوژي و طب انتقال خون (هنري .4
  خون شناسی و بانک خون، تالیف دکتر گل افشان، آخرین چاپ .5

  
  یجدول زمان بندي برنامه درس

  مدرس  موضوع جلسات  ردیف
دکتر ایت اللهی                 فیزیولوژي خون و خونسازي  1
ت اللهی               دکتر ای  فیزیولوژي خون و خونسازي  2
دکتر ایت اللهی                 اختالالت گلبول قرمز  3
دکتر ایت اللهی                 اختالالت گلبول قرمز  4
دکتر ایت اللهی                 اختالالت لکوسیتی   5
دکتر ایت اللهی                 اديانعقاد خون و اختالالت انعق  6
دکتر ایت اللهی                 Rhو  ABOکلیات گروه هاي خونی   7
دکتر ایت اللهی                 Rhو  ABOکلیات گروه هاي خونی   8
دکتر ایت اللهی         تاریخچه، اصول، اهداف و شرایط اهداي خون  9

دکتر ایت اللهی                 آشنایی با ضدانعقادها، تهیه و نگهداري خون و فرآورده ها  10
دکتر ایت اللهی                 فرآورده هاي خونی و کاربرد آنها  11
دکتر ایت اللهی            فرآورده هاي خونی و کاربرد آنها  12
دکتر ایت اللهی                 فرایند انتقال خون در بیماران انتخابی  13
دکتر ایت اللهی                 فرآیند انتقال خون در بیماران انتخابی   14
دکتر ایت اللهی                 تزریق خون در موارد اورژانس  15
دکتر ایت اللهی                 عوارض انتقال خون  16

 


