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 پیراپزشکی و بهداشت دانشکده

 علوم آزمایشگاهی   گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 علوم آزمایشگاهی: رشته تحصیلی ایمونوهماتولوژی  عنوان واحد درسی:

 کارشناسی پیوستهمقطع تحصیلی:  )اجباری اختصاصی (نوع واحد درسی: 

 7 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 2 نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری: 

 کد درس:

34 

 پیشنیاز: 

ایمنی 

شناسی 

 پزشکی

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7437 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون  رشته تحصیلی:  محمد سلیمان سلطانپورنام و نام خانوادگی: 

 دانشیاررتبه علمی:  دکتری تخصصی مقطع تحصیلی: 

                                پست الکترونیک: 322داخلی  023-44772032شماره تماس:
soltanpour86@gmail.com 

 علوم آزمایشگاهی گروه پیراپزشکی، و بهداشت دانشکده اعتصامی، پروین زنجان: خیابان   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس حضوری :روش برگزاری برنامه

 22/00/7438 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری

 

 مجازی

 

 ترکیبی

 

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7438 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/7438 

 اهداف آموزشی
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 .آشنایی با انواع گروه های خونی اصلی و فرعی و همچنین اصول و ضوابط اهداء خون، انواع فراورده های سلولی و پالسمایی  هدف کلی:

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 مراحل هماگلوتیناسیون و عوامل با آنتی بادیهای اختصاصی مربوطه )هماگلوتیناسیون، همولیز و ..( را تعریف کند.  گلبولهای قرمزواکنش های  انواع

 توصیف کند. هماگلوتیناسیون کاذب )رولو فورمیشن( را تعریف کند.موثر بر هر مرحله را تشریح کند. درجه بندی واکنش های آگلوتیناسیون را 

 .دهد شرح را خونی ژنتيك گروههای در دخيل ای پایه اصطالحات و مفاهيم

  انواع فنوتیپ های گروه خونیABH  گروه خونی بیوشیمی و  ژنتیک، توارث را تعریف کند.و فراوانی آنهاABH .نحوه بیوسنتز را توصیف کند 

را بیان کند. گروه های  و نحوه تشکیل آنها ABHخصوصیات آنتی بادیهای و ترشحات بداند.  RBCرا در سطح  ABHآنتی ژنهای گروه خونی 

 )بمبئی کالسیک و انواع پار بمبئی( ABH نولفنوتیپ گروه بندی سلولی و سرمی و دالیل ناسازگاری بین آنها را توصیف کند. را بداند.  ABHفرعی 

 را بیان کند. 

  ژنتیک، توارث و بیوشیمی گروه خونیRh های نول فنوتیپ  مختلف این سیستم آشنا شود. و تئوری های وراثتی  نام گذاریها با . را توصیف کند

را بیان  Dانواع فنوتیپ های ضعیف  و نحوه شناسایی آن را بیان کند.  Duبیان کند. اهمیت را  Du )نوع آمورفی و تنظیمی( و فنوتیپ RHتم سیس

  در بالین را بیان کند.  RHاهمیت آنتی بادیهای  کند.

 سایر گروه خونی مانند و نقش بیولوژیک بیوشیمی ، ژنتیک، توارثIi ،P ،لوئیس ،Kell ،Duffy ،Kidd ،Lutran ،MNSs .را توصیف کند ،

 را برای هر گروه خونی بیان کند.  HTRو  HDNفنوتیپ های مختلف و ویژگیهای آنتی ژنی و آنتی بادی و اهمیت آنها در فراوانی 

 های واکنش .برد نام را خون اهدا از و دائم  موقت ممانعت شرایط.دهد شرح را خون اهدا معمول شرایط .کند توصیف را خون انتقال تاریخچه 

 .دهد توضیح راو مستقیم  اتولوگ اهدا. دهد شرح را خون اهدا نامطلوب

 ببرد نام را افزودنی مواد. دهد را شرح خون کیسه در داری نگه حین در خون تغییرات .دهد را توضیح مختلف های فراورده داری نگه شرایط و دما. 

 .ببرد نام را خون جایگزین های محلول.دهد شرح را کننده جوان مواد از استفاده

 و کاربرد بالینی خون کامل،  روش تهیهPacked cell ،Packed cell  ،شسته شدهPacked cell و  کم لوکوسیتPacked cell  پرتوتابی شده

را بیان کند. و ..  PPFو کرایو پرسی پیتیت، آلبومین،  FFPی، گرانولوسیتی، فراورده های پالسمایی مانند پالکتفراورده روش تهیه را توصیف کند. 

با روش سلولی و پالسمایی منفی را توصیف کند. تهیه فراورده  HbSو  منفی CMVفراورده های و  روش تهیه و کاربرد بالینی گلبولهای قرمز منجمد

 فراورده های سیتا فرزیس و پالسما فرزیس را تشریح کند. فرزیس را توصیف کند. 

  اتولوگ، ماسیو، اورژانسی، نوزادان، انواع ( افراد مسن، ترانسفیوژن های اختصاصی  HDN و شرایط هر کد  )... ام را بیان کند.و 

 های علل، یافته و کرده توصیف راو تاخیری و روش افتراق آنها،  حاد همولیتیک های واکنش شامل انتقال از پس نامطلوب های واکنش 
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 اقداماتو  بروزآنها علل و خون تزریق حاد و تاخیری همولیتیک غیر های دهد. واکنش شرح بطور مختصر را درمانی الزم اقدامات و آزمایشگاهی

 .ببرد نام را درمانی الزم

  انواع و جنینی ژنهای آنتی به مادر شدن حساس نحوه HDN های ناسازگاری در ABO و Rh های دستورالعمل .دهد توضیح را ها سیستم دیگر و 

 .کند بیان را نوزادی و جنینی دوران در همولیز آزمایشگاهی های ویافته بالینی عالئم .ببرد نام را RH درناسازگاری مادر ایمونیزاسیون از پیشگیری

 تزریق موارد در تزریقی خون خصوصیات .کند توصیف را انجام ضرورت موارد و بوده آشنا خون نوزاد تعویض و رحمی داخل خون تزریق موارد

 تزریق در نوزاد فیزیولوژی .دهد شرح را مناسب تزریقی خون انتخاب جهت را مفید آزمونهای .کند بیان را نوزاد خون تعویض و رحمی خون داخل

 .کند بیان اجمالی بطور را آنها استفاده موارد و الوشن های انواع روش و آشنا خون

 :حیطه روانی حرکتی 

  

 

  عاطفیحیطه: 

  

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion  سازی شدهبیمار شبیه 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتیانواع   سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 استاد( تجارب یادگیری )مرتبط با
 بیشتر مشارکت برای دانشجویان تشویق، کالسی بحث در مشارکت جهت دانشجویان ذهن در سوال ایجاد و سخنرانی
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 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  در بحث مشارکت و درکالس فعال شرکت، مطلب علمی ارایه درصورت نیاز سواالت و به پاسخ                                            

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
و مطالعه مباحث جلسات قبلی و  انجام تکالیف محوله، درسیهای  در بحثفعال مشارکت و  در کالس منظمبه موقع و حضور انتظارات: 

  . مرور اجمالی جلسه فعلی قبل از شروع کالس

 : مجازها

   عدم استفاده از موبایل محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصهایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیهای توصیه

 

 فهرست منابع درسی

1- Hematology and transfusion medicine , Davidson & Henry 2017 

2- Textbook of blood banking and transfusion medicine, Rudman Sally, v Last edition 

3- Modern blood banking and transfusion practices, Denis M. Harmening, last edition  

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ..........،  نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره تا یک :تکالیف کالسی ..... نمره: حضور و مشارکت فعال

 نمره 20  تا :/ دورهترمامتحان پایان  ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

   ایمونوهماتولوژی  کلیات 1

  ABO خونی گروه سیستم 3

  ABO خونی گروه سیستم 2

  ABO خونی گروه سیستم 4

  Rh خونی  گروه سیستم 5

  Rh خونی  گروه سیستم 6

  خونی های گروه سایر 7

  خونی های گروه سایر 8

  خونی های گروه سایر 9

  خون اهدا شرایط 11

   نگه داری و ذخیره سازی فراورده های خونی 11

  و کاربرد بالینی آنها خونی تهیه فراورده های 13

  و کاربرد بالینی آنها خونی تهیه فراورده های 12

  انتقال خون اختصاصی   14

  ناسازگار خون انتقال عوارض  15

  ناسازگار خون انتقال عوارض 16

   جنین و مادر بین خونی ناسازگاری 17

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 برنامه عملیجدول ترتیب و توالی عناوین 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

3   

2   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

13   

12   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  آغاز برنامه آموزشی،پایان، در زمان تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


