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***زمان برگزاری امتحان پایان ترم :هفته شانزدهم ترم
شرح فعالیت

نمره

ردیف

 1شركت فعال در كالس و پرسش و پاسخ

2

 2پرسش و پاسخ در هر جلسه

2

 3میان ترم

2

 4آزمون تراكمي (امتحان پایان ترم )
جمع

14
 20نمره

1

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس :خون شناسی و انتقال خون

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه
شناختي

 هموستاز را تعریف كند.

 مراحل انعقاد خون را شرح دهد.

كم خوني ،كم خوني های
هیپوپرولیفراتیو(آنمي آپالستیک،
آنمي فقرآهن)

 علل ایجادكننده آنمي آپالستیک را نام ببرد.
 پان سیتوپني را تعریف نماید.

 عالوم بالیني و آزمایشگاهي آنمي آپالستیک را شرح دهد.

 اقدامات درماني و مراقبتي در آنمي آپالستیک را شرح
دهد.

 علل ایجادكننده آنمي فقرآهن را نام ببرد.

 عالوم بالیني و آزمایشگاهي آنمي فقرآهن را شرح دهد.

 اقدامات درماني و مراقبتي در آنمي فقرآهن را شرح دهد.

2

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

 -پرساااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

گروهي

فعال در جلسات در جلسات
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

 -حضاااور مااانظم

 -حضااااور ماااانظم

وفعاااااال در

وفعاااااااال در

جلسات

جلسات

 -شركت فعاال در

 -شااركت فعااال در

اساااتفاده از ماژیاااک و

پرسااااااش و

پرساااااااش و

وایت برد

پاسخ

پاسخ

 -بحاااااا ا

شناختي

2

 انواع كم خوني را با توجه به عالوم دسته بندی نماید.

پاسخ

()Powerpoint

حضور منظم و -حضورمنظم و فعال-شركت فعال در -شركت فعال در

 2ساعت

آشنایي با تعریف كم خوني ،انواع

 كم خوني را تعریف نماید.

یادگیری

1

تشكیل دهنده آن

 عملكرد هریک را شرح دهد.

روش یاددهی

خون واجزای ،وایمناو همااتولوژی

 اجزای تشكیل دهنده خون را نام ببرد.

 -پرساااش و

تاپ

 2ساعت

آشنایي با علم همااتولوژی ،مقدماه

 فرایند خونسازی را شرح دهد.

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

زمان جلسه

اهدددداف میدددانی رئدددوس اهدددددددددددددددددددداف ویددددددددددددددددددد ه
بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
مطالب)

مدددواد و وسدددایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه
شناختي

همولیتیک (آنمي داسي شكل)

 اقدامات درماني و مراقبتي در آنمي مگالوبالستیک را شرح
دهد.
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 عالوم بالیني آنمي داسي شدن را شرح دهد.

یادگیری

مگالوبالستیک) ،كم خوني های

دهد.

روش یاددهی

هیپوپرولیفراتیو(آنمي

 عالوم بالیني و آزمایشگاهي آنمي مگالوبالستیک را شرح

 -پرساااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

شاااركت فعاااال در

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

پرسش و پاسخ

گروهي

وایت برد

 2ساعت

كم خوني های

 علل ایجادكننده آنمي مگالوبالستیک را لیست كند.

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

زمان جلسه

اهدددداف میدددانی رئدددوس اهدددددددددددددددددددداف ویددددددددددددددددددد ه
بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
مطالب)

مدددواد و وسدددایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

حضور منظم وفعاال

-حضور منظم وفعال

در جلسات

در جلسات
شركت فعال درپرسش و پاسخ

 علل اصلي بحران داسي شكل شدن گلبول های قرمز را
لیست نماید.

 اقدامات درماني و مراقبتي در بحران داسي شكل شدن
گلبولهای قرمز را لیست نماید.

شناختي

نوتروپني

 عوارض ترانسفوزیون خون مكرر در بیمار تاالسمي را نام
ببرد.

 هدف و نحوه درمان با دفروكسامین را در بیماری تاالسمي

پاسخ

()Powerpoint

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

وفعال در جلسات

وفعال در

 -شركت فعاال در

جلسات

پرسش و پاسخ

 شركت فعال درپرسش و
پاسخ

شرح دهد.

4

2

همولیتیک (تاالسمي) ،پلي سیتمي،

 عالوم بالیني در بیماری تاالسمي را بیان كند.

 -پرساااش و

تاپ

ساعت

آشنایي با كم خوني های

 انواع تاالسمي را شرح دهد.

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

-حضااااور ماااانظم

 -حضور منظم

 پلي سیتمي را تعریف كند.

 انواع پلي سیتمي را مقایسه نماید.

 عالوم بالیني و آزمایشگاهي و درمان انواع پلي سیتمي را
شرح دهد.

 نوتروپني را تعریف نماید.

 علل ایجاد نوتروپني را نام ببرد.

 اقدامات ضروری برای جلوگیری از عوارض ناشي از
نوتروپني را شرح دهد.

3

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه
شناختي

 اقدامات مراقبتي و درماني در بیماران مبتال به لوسمي را
شرح دهد.

 عوارض شیمي درماني در مددجوی مبتال به لوسمي را نام

یادگیری

 عالوم بالیني و آزمایشگاهي در لوسمي را شرح دهد.

روش یاددهی

هوچكین ،لنفوم غیرهوچكین

 انواع لوسمي را با هم مقایسه كند.

 -پرساااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

 2ساعت

آشنایي با انواع لوسمي ،لنفوم

 لوسمي را تعریف كند.

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

زمان جلسه

اهدددداف میدددانی رئدددوس اهدددددددددددددددددددداف ویددددددددددددددددددد ه
بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
مطالب)

مدددواد و وسدددایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

ببرد.

5

 لنفوم هوچكین و غیرهوچكین را تعریف ،و علل ایجاد
كننده آنها را با هم مقایسه نماید.

 مراحل بیماری و برنامه مراقبتي در بیمار مبتال به هوچكین
را توضیح دهد.

 عالوم بالیني و آزمایشگاهي در لنفوم را شرح دهد.
 اقدامات درماني در لنفوم را با نام ببرد.

شناختي

 ،DICهموفیلي

 انواع هموفیلي را با هم مقایسه كند.

 عالوم بالیني و آزمایشگاهي و اقدامات درماني و مراقبتي
در هموفیلي را توضیح دهد.

 اختالالت پالكتي (از جمله ترومبوسیتوپني ایدیوپاتیک) را
6

شرح دهد.

 علل تسریع كننده  ITPو عالوم بالیني در  ITPرا شرح
دهد.

 اقدامات درماني در  ITPرا نام ببرد.
 علل ایجادكننده  DICرا نام ببرد.

 اقدامات درماني در  DICرا نام ببرد.

4

 -پرساااش و

تاپ

 2ساعت

آشنایي با ترومبوسیتوپني،ITP ،

 انواع اختالالت انعقادی را نام ببرد.

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

حضااااور ماااانظم حضور مانظم وفعاالوفعال در جلسات

در جلسات

پاسخ

()Powerpoint

شركت فعال در

شااااركت فعااااال در

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

گروهي

وایت برد

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه
شناختي

 انواع فراورده های خوني را نام ببرد.

7

یادگیری

فلبوتومي ،خون كامل

 فلبوتومي را تعریف نماید.

روش یاددهی

خون ،خصوصیات دهنده خون،

 خصوصیات دهنده خون را فهرست نماید.

پرساااااااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

بح گروهي

اساااتفاده از ماژیاااک و

زمان جلسه

آشنایي با انواع روش های انتقال

 انواع روش های انتقال خون را شرح دهد.

سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

 2ساعت

//

اهدددداف میدددانی رئدددوس اهدددددددددددددددددددداف ویددددددددددددددددددد ه
بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
مطالب)

مدددواد و وسدددایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

وایت برد

 نحوه نگهداری خون كامل را شرح دهد.
 كاربرد بالیني خون كامل را شرح دهد.

 مدت زمان تزریق خون كامل را بیان نماید.

 تغییرات خون كامل در اثر نگهداری را بیان نماید.

كنسانتره فاكتور  ،8كنسانتره
8

فاكتور  ،9آلبومین








9

بالیني آن را بیان نماید.

گروهي

وایت برد

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

كاربرد بالیني كنسانتره فاكتور  8و  9را شرح دهد.
كاربرد بالیني آلبومین را شرح دهد.
مراقبت های قبل از ترانسفوزیون را شرح دهد.

شناختي

و بعد از ترانسفوزیون 

فاكتورهای انعقادی موجود در كرایو و موارد كاربرد

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در

مراقبت های حین ترانسفوزیون را شرح دهد.
مراقبت های بعد از ترانسفوزیون را شرح دهد.

5

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

 -پرساااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

 2ساعت

آشنایي با  :مراقبت های قبل ،حین 

مدت زمان تزریق پكسل،پالكت FFP ،را بیان نماید.

پاسخ

()Powerpoint

كاربرد بالیني پكسل،پالكت FFP ،را شرح دهد.

شناختي

 ،كرایوپرسي پیتیتFFP ،پالكت،



 -پرساااش و

تاپ

 2ساعت

آشنایي با گلبول قرمز متراكم،



نحوه نگهداری پكسل،پالكت FFP ،را بیان نماید.

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

شماره جلسه

تاریخ جلسه

خون را شرح دهد.

 علت اصلي واكنش همولیتیک ناشي از تزریق خون را نام
ببرد.
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 عالوم بالیني هشداردهنده واكنش همولیتیک ناشي از
تزریق خون را نام ببرد.

 اقدامات درماني بدنبال واكنش همولیتیک ناشي از تزریق
خون را شرح دهد.

 علت اصلي افزایش حجم خون در گردش ناشي از تزریق
خون را نام ببرد.

 عالوم بالیني هشداردهنده افزایش حجم خون در گردش
ناشي از تزریق خون را نام ببرد.

 اقدامات درماني بدنبال افزایش حجم خون در گردش
ناشي از تزریق خون را شرح دهد.

6

طبقه حیطه

 اقدامات درماني بدنبال واكنش همولیتیک ناشي از تزریق

شناختي

حجم خون در گردش)

تزریق خون را نام ببرد.

یادگیری

واكنش همولیتیک حاد ،افزایش

 عالوم بالیني هشداردهنده واكنش همولیتیک ناشي از

روش یاددهی

(واكنش تب زای غیرهمولیتیک،

ببرد.

 -پرساااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

-

 2ساعت

آشنایی با عوارض ترانسفوزیون

 علت اصلي واكنش همولیتیک ناشي از تزریق خون را نام

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

زمان جلسه

اهدددداف میدددانی رئدددوس اهدددددددددددددددددددداف ویددددددددددددددددددد ه
بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
مطالب)

مدددواد و وسدددایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

شماره جلسه

تاریخ جلسه

خون را شرح دهد.

 علت اصلي آلودگي باكتریایي ناشي از تزریق خون را نام
ببرد.

11

 عالوم بالیني هشداردهنده آلودگي باكتریایي ناشي از
تزریق خون را نام ببرد.

 اقدامات درماني بدنبال آلودگي باكتریایي ناشي از تزریق
خون را شرح دهد.

 علت اصلي واكنش همولیتیک تاخیری ناشي از تزریق
خون را نام ببرد.

 عالوم بالیني هشداردهنده واكنش همولیتیک تاخیری ناشي
از تزریق خون را نام ببرد.

 اقدامات درماني بدنبال واكنش همولیتیک تاخیری ناشي از
تزریق خون را شرح دهد.

7

طبقه حیطه

صورت بروز واكنش های حاد

 اقدامات درماني بدنبال واكنش آلرژیک ناشي از تزریق

شناختي

تاخیری) ،اقدامات بالیني در

خون را نام ببرد.

یادگیری

باكتریایي ،واكنش همولیتیک

 عالوم بالیني هشداردهنده واكنش آلرژیک ناشي از تزریق

روش یاددهی

(واكنش آلرژیک ،آلودگي

ببرد.

 -پرساااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

-

 2ساعت

آشنایی با عوارض ترانسفوزیون

 علت اصلي واكنش آلرژیک ناشي از تزریق خون را نام

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

زمان جلسه

اهدددداف میدددانی رئدددوس اهدددددددددددددددددددداف ویددددددددددددددددددد ه
بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
مطالب)

مدددواد و وسدددایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

شماره جلسه

تاریخ جلسه

طبقه حیطه
شناختي
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یادگیری

رابطه با اختالل در تعادل مایعات بدن را شرح دهد.

 علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در

روش یاددهی

هیپوكالمي ،هیپركالمي  علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در

 -پرساااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

 2ساعت

آشنایی با هیپوولمي ،هیپرولمي  ،نقش كلیه ها ،ریه ها و غدد درون ریز را در مورد تنظیم
هیپوناترمي ،هیپرناترمي،
حجم و تركیب مایعات بدن را شرح دهد.

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

زمان جلسه

اهدددداف میدددانی رئدددوس اهدددددددددددددددددددداف ویددددددددددددددددددد ه
بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
مطالب)

مدددواد و وسدددایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

-

رابطه با اختالل در تعادل سدیم بدن را شرح دهد.

 علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در
رابطه با اختالل در تعادل پتاسیم بدن را شرح دهد.

هیپرمنیزیمي ،هیپوفسفاتمي،
13

هیپرفسفاتمي ،هیپوكلرمي،
هیپركلرمي





علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در

پاسخ

()Powerpoint

رابطه با اختالل در تعادل منیزیم را شرح دهد.

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در

گروهي

وایت برد

رابطه با اختالل در تعادل فسفر را شرح دهد.

-

رابطه با اختالل در تعادل كلسیم را شرح دهد.

شناختي

هیپركلسمي ،هیپومنیزیمي،

 -پرساااش و

تاپ

علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در

 2ساعت

آشنایی با هیپوكلسمي،



 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در
رابطه با اختالل در تعادل كلر را شرح دهد.
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 علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در
رابطه با اسیدوز متابولیک و تنفسي را شرح دهد.

 علل ،تظاهرات بالیني ،اقدامات پرستاری و درماني در
رابطه با آلكالوز متابولیک و تنفسي را شرح دهد.

8

شناختي

تنفسي ،آلكالوز متابولیک و تنفسي

را شرح دهد.

 -پرساااش و

تاپ

پاسخ

()Powerpoint

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

-

 2ساعت

آشنایی با اسیدوز متابولیک و

 مكانیسم های فیزیولوژیک برای تنظیم تعادل اسید و باز

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

شماره جلسه

تاریخ جلسه

15


نظر شباهت ها و تفاوت ها با یكدیگر مقایسه كند.

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

درمان یا مداخالت پزشكي و پرستاری در بیماران مبتال

گروهي

وایت برد

به انواع شوک را شرح دهد.

-

انواع محلول های كریستالووید را با هم مقایسه نماید.

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

 -پرساااش و

تاپ

درماني و محلول های وریدی



پاسخ

()Powerpoint

 -بحاااااا ا

اساااتفاده از ماژیاااک و

گروهي

وایت برد

محتوا و كاربرد انواع محلول های ایزوتونیک،
هیپوتونیک و هیپرتونیک را شرح دهد.

9

شناختي

آشنایی با كلیاتي درباره مایع



طبقه حیطه

انواع شوک هیپوولمیک ،كاردیوژنیک و توزیعي را از

پاسخ

()Powerpoint

شناختي



یادگیری

روش یاددهی

توزیعي (آلرژیک ،عفوني ،عصبي)



یافته های بالیني مراحل شوک را مقایسه كند.

زمان جلسه

 -پرساااش و

تاپ

 2ساعت

شوک كاردیوژنیک ،شوک



شوک و پاتوفیزیولوژی آن را شرح دهد.

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

 2ساعت

 -سخنراني

ویادوو پرژكتاور و لاب

اهدددداف میدددانی رئدددوس اهدددددددددددددددددددداف ویددددددددددددددددددد ه
بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی)
مطالب)
آشنایی با شوک هیپوولمییک،
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مدددواد و وسدددایل
آموزشی

تکالیف دانشجو

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

پرسش و پاسخ

حضور منظم وفعاال حضور مانظم وفعاال
در جلسات

در جلسات

شاااركت فعاااال در شااااركت فعااااال در
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

