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تعاليبسمه
دانشگاهعلومپزشكيلرستان

  مديريتمطالعاتوتوسعهآموزشعلومپزشكي

هماتولوژیايمونو(Course Plan)طرحدرسترمي

نام درس: ایمونوهماتولوژى تئورى          شماره درس:                   تعداد واحد:  2 

ايمونولوژیمخاطبان:دانشجويانعلومآزمايشگاهيپيشنياز:

98-99اولزمانبرگزاری)نيمسالتحصيلي(:

دكترعليمحمدورزی-علياصغركيانيدكترناماستادياهماهنگكنندهدرس:

مكان:03/11ساعتمشاوره:همهروزه

شرحمختصریازدرس:

مطالعه ساختارهای گروههای خونی ، فراورده های خونی و استفاده از انها. آشنایی با فرایند انتقال خون از اهداء 

 خون تا تزریق خون

و استفاده از انها. آشنایی با فرایند  مطالعه ساختارهای گروههای خونی ، فراورده های خونی:   هدفكليدرس

 انتقال خون از اهداء خون تا تزریق خون

اهدافرفتاری:

در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:

گروههای خونی اصلی را بشناسد -1

گروههای خونی فرعی را بشناید -2

فرایند اهدائ خون را توضیح دهد -3

نحوه تهیه فرآورده های خونی را بشناسد -4

د فراورده های خونی را بداندکاربر -5

تزریق خون و واکنشهای ناشی از آن را بداند فرایند  -6
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 های انفرادی سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام پروژ)های(تدريس:شيوه

 وایت برد، اورهد، کامپیوتر، ویدیو پروژکتورهای)ويامواد(آموزشي:رسانه

 

 : دانشكده پزشكیمكانبرگزاریدرسه شده                      مطابق با گروه بندی ارائ زمانارائهدرس

 

 

روشهاوزمانسنجشوارزشيابيدانشجو

 

ساعتتاريخنمرهروش

  بدون اعالن قبلی 2 کوئیز

   8 آزمون میان دوره

   8 آزمون پایان دوره

موارد دیگر: تكلیف، و 

 مشارکت در بحث
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%ازمحتوایآزمونمياندورهخواهدبود.13دورهشاملحداقلتوجه:محتوایآزمونپايان

             

 

مقرراتدرسوانتظاراتازدانشجويان:

  نمره کسر خواهد شد 1حضور و غیاب :در صورت غیبت غیر مجاز 

 ای یك نمره خواهد داشت. ارائه تكالیف: ارائه هر سمینار یا پروژه 

 

  ،مطالعه و حضور در کالس با آمادگی و : مطالعه و حضور در کالس با آمادگیمراجعه به منابع آموزشی

   از وظایف دانشجویان خواهد بود.جواب به سوؤاالت مهم 

  

 

منابعوموادآموزشيمورداستفاده:

منابعاصلي:

 هنری دیویدسون  -1

 بانك خون دکتر گل افشان -2

 ایمونوهماتولوژی سالی رادمن -3

 ایمونوهماتولوژی ترجمه دکتر علی اصغر کیانیمبانی پایه و کاربردی در  -4

 

 منابعكمكي 

 

 هماتولوژی دکتر نادر وظیفه شیران-
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زمانبندیوموضوعاتجلساتدرس

 
مدرسموضوعساعتتاريخهجلس

 دکتر کیانی  ABHگروه خونی  11-8 26/6/98 1

 ABH یفرع یگروه ها 11-8 2/7/98 2

ABO دیسكرپانسی 

 دکتر کیانی

 ABH یفرع یگروه ها 11-8 9/7/98 3

ABO یسكرپانسید 

 دکتر کیانی

 :یفرع یخون یگروهها 11-8 16/7/98 4

Ii, Pسیی,لو 

 دکتر کیانی

 دکتر کیانی Rhگروه خونی  11-8 23/7/98 5

 دکتر کیانی Rhگروه خونی  11-8 31/7/98 6

 گروههای خونی فرعی:  11-8 7/8/98 7
Kell, Kidd, Duffy 

 دکتر کیانی

 گروههای خونی فرعی:  11-8 14/8/98 8
MN.Ss, LW 

 دکتر کیانی

 ورزیدکتر  فرآیند اهدا خون 11-8 21/8/98 9

 ورزیدکتر  ضدانعقاد نگهدارنده ها 11-8 28/8/98 11

 دکتر ورزی شرایط نگهداری کیسه خون و تغیرات آن 11-8 5/9/98 11

 دکتر ورزی کاربرد آنان فرآورده های خون و 11-8 12/9/98 12

 دکتر ورزی فرآورده های خون و کاربرد آنان 11-8 19/9/98 13

 دکتر ورزی فرآورده های خون و کاربرد آنان 11-8 26/9/98 14

 دکتر ورزی فرایند تزریق خون و فراورده های خونی 11-8 3/11/98 15

 دکتر ورزی تزریق خون اهدائ خون و فرآیند انواع 11-8 11/11/98 16

 ورزیدکتر  خون قیتزر ندیانواع اهدائ خون و فرآ 11-8 17/11/98 14



 4 

 دکتر کیانی و نوزاد نیجن كیتیهمول یها یماریب 11-8 17/11/98 16

 دکتر کیانی از انتقال خون یناش یواکنش ها 11-8 17/11/98 17

 


