
 بسمه تعالی

 خون شناسی و بانک خونجلسات مجازی درس 

 

 

 Onlineو کالس  Articulateو  Snagitآموزش مجازی در سامانه نوید و محتوای آموزشی تهیه شده بوسیله نرم افزار روش تدريس  :  

 و دادن تکالیف به دانشجویان، پرسش و پاسخ و رفع اشکال Skyroomبوسیله 
 

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم محل آموزش    :

 

 شرايط اجرا : 
 :ی گروهآموزش اتمکانا

 مجهز به کامپیوتر و ویدئو پروژکتور و اورهد  کالس  درس 

  شی و شمی و آموز سکوپ های دوچ شگاه های بزرگ مجهز به میکرو شده آزمای سکوپ های لوپ و المهای مونته  میکرو
 آموزشی و دستگاه های مختلف مربوطه

 اطاق های آماده سازی نمونه ها 

 
  

 
 
 
 

 تاريخ ارائه درس  : 00-99سال تحصيلي  :  

 نوع درس  :  تئوری دانشکده  : پزشکي

 دکتر هاشمي -نام مدرس  : آقای حامدی هوشبری مقطع / رشته کارشناسي 

 20تعداد دانشجو  :  خون شناسي و بانک خون نام درس )واحد(  :  

 ساعت2   مدت کالس :   :         دوم                                                                                   نيمسال

 هدف کلي درس : 

و همچنین اصول  گروههای خونی خون سازی، کم خونی ها، اختالالت گلبول های سفید، اختالالت پالکتی و انعقادی،  آشنایی با

 ، نحوه تزریق خون و رعایت اقدامات الزم قبل، حین و پس از تزریق خون در بیمارخونیاهداء خون ، انواع فرآورده های 
 منبع درس  :

1- Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22th Ed, 2017. 

2- Essential Hematology (Hoffbrand), 7th Ed, 2016. 
3- Text book of Hematology (Mckenzie), 2016. 



 

   نحوه ارزشيابي :

شيابي درس تئوري سئواالت چند گزینه ای،  آزمون پایان ترم، آزمون میان ترم  :نحوه ارز صورت  ستمر وبه  در طول ترم )کوئیز و  ارزیابی م

 شفاهی( پرسشهای
 

شيابي درس عملي سکوپ ها ی حاوی الم های مجهول برای  :نحوه ارز ستگاه میکرو ستگاهی برگزار می گردد. در هر ای صورت ای امتحان ب

 دانشجو است که در فرم های از قبل تهیه شده نوشته می گردد.
 

  نحوه محاسبه نمره:
 

 محاسبه نمره كل درس -1

 بخش تئوري : -2
 نمره  10 آزمون کتبی -
 نمره 7 آزمون کتبی میان ترم -
 نمره 3کوئیز و پرسشهای شفاهی  -
 نمره 20جمع نمره تئوری:  -
 

 بخش عملي : -3
 نمره 17امتحان ایستگاهی آخر ترم  -
 نمره 3گزارش کار و رعایت مقررات  -

 نمره 20جمع نمره عملی  -

 

   می باشد. 10  بر اساس مقررات آموزش دانشکده ، نمره نمره قبولی نصاب  حد مقررات : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و انتقال خون هوشبريخونشناسی  جدول زمان بندي ردس 
 روش آموزش نام مدرس تاريخ سرفصل مطالب جلسات

  Snagitنرم افزار  آقای حامدی 18/06/99 نیو نحوه سنتز هموگلوب یدهنده خون، خون ساز لیاجزاء تشک 1

  Snagitنرم افزار  " 25/06/99 (ACD , IDA) کیپوکرومیه کیتیکروسیم یها یخون کم 2

  Snagitنرم افزار  " 1/06/99 شکل یداس یها و کم خون یتاالسم 3

  Snagitنرم افزار  " 08/07/99 کیتیماکروس یها یکم خون 4

  Snagitنرم افزار  " G6PD 15/07/99 و کمبود RBC اختالالت غشاء 5

  Snagitنرم افزار  " 22/07/99 (میربدخیو غ میخون )بدخ دیسف یاختالالت گلبول ها  6

  Snagitنرم افزار  " 29/07/99 زینولیبریپالکت، انعقاد و ف 7

نرم افزار ، LMS “ 06/07/99 یضد انعقاد-انعقادی  یداروها ،یانعقاد -یاختالالت پالکت 8

Articulate 

نرم افزار ، Rh 13/08/99 " LMS و ABO یگروه خون 9

Articulate 
نرم افزار ، LMS دکتر هاشمی " 20/08/99 خون یخون و جمع آور یاهدا یاستانداردها 10

Articulate 
نرم افزار ، LMS " 27/08/99 پالسمایی یخون یفرآورده ها 11

Articulate 
نرم افزار ، LMS " 27/08/99 سلولیی خون یفرآورده ها 12

Articulate 

 آنالین با اسکای روم " 04/09/99 جایگزین های خون 13

 آنالین با اسکای روم " 11/09/99  ماریخون از ب قیتزرقبل از و حین  یمراقبت هاآماده سازی فراورده های خونی و  14

 اسکای رومآنالین با  " 11/09/99 خون قیاز تزر یدر صورت بروز واکنش ناش ینیعوارض انتقال خون و اقدامات بال 15

  Snagitنرم افزار  آقای حامدی 18/09/99 (HDN) ننوزادا کیتیهمول یماریب 16

 آنالین با اسکای روم دکتر هاشمی 18/09/99 و تکمیل فرم های مربوطه النسیژیهموو ستمیس 17

    امتحان پايان ترم 18

 
 


