
 

 تربت حیدریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 يرٌفرم طرح د

                                                                                                                                                                                                       
 خون شناسی و انتقال خون : ًام درس

 ًظری 1 :ٍاحد تؼداد
تکٌَلَشی  رشته تحصیلی:

  اتاق ػول
  هقطغ تحصیلی داًشجَیاى:

 پیَسته کارشٌاسی 
 هحل برگساری: 

 ساختواى کالسها
  هدرس:

 ػلی اصغر ػلی پَردکتر
 1396-97تحصیلی  دٍم ًیوسال

 
 .شًَد هی آشٌا ، اًَاع بیواری های هربَطه ٍ اًتقال خَىسیستن خًَساز، ػولکرد اًَاع سلَل های خًَی با در پایاى ایي ٍاحد درسی داًشجَیاى هدف کلی درس:

 
 

شمارٌ 

 جلسٍ
 تاریخ جلسٍ

اَداف میاوی  )رئًس 

 مطالب(

اَداف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَداف آمًزشی: 

 شىاختی، عاطفی، ريان حرکتی(
 طبقٍ َر حیطٍ

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی

زمان 

 )دقیقٍ(جلسٍ
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً

1  
تًلیذ  چگًوگی آضىبیی ثب

اوًاع ضىبخت خًن در ثذن ي 
 سلًلُبی خًوی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 تًضیح دَذ. راچگًوگی تًلیذ خًن  .1
 وبم ثجزد.اوًاع سلًلُبی خًوی را  .2

 ًَرمًوُب ي عًامل احز گذار ثز خًوسبسی را ثیبن کىذ. .3

را درک ف کبرکزد سلًلُبی خًوی مختل  وقص ي تفبيت  .4
 کىذ.

 حیطه عاطفی:
 در حیه تذریس ثٍ درس گًش کىذ.ثب اوگیشٌ  .1
 در مجبحج مطزح ضذٌ مطبرکت داضتٍ ثبضذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 پزسص سخىزاوی،
 ثحج پبسخ، ي

 گزيَی

 يایت ثزد
 مبصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتبة، مقبلٍ

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پبسخ در 
 -اوتُبی کالس
سٍ آمبدگی ثزای جل

 آیىذٌ

آزمًوُای 

 آغازیه

2  
اضىبیی ثب تعزیف اومی  ي 
 وگبَی اجمبلی ثز اوًاع اومی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را وبم ثجزد.اوًاع مختلف اومی  -1

چگًوگی تطخیص ي تفبيت اسمبیطگبَی او ًاع مختل ف    -2
 .کىذ تطزیحاومی را 

 شىاختی

 عاطفی

 پزسص سخىزاوی،
 ثحج پبسخ، ي

حل  ، گزيَی
 مسئلٍ

 يایت ثزد
 مبصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتبة، 

 Powerوزم افشار 

121 
پزسص ي پبسخ در 
 اوتُبی کالس

 تکًیىی

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص ي پبسخ  –ل مسئلٍ ح –گريَی کًچک، ومبیطی  –ای تًاوذ ضبمل: سخىراوی، مببحثٍیبدگیری می –ريش یبددَی   


زضی بب َذف قضبيت در مًرد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک ديرٌ یب مقطع آمً ویای یب تکًیىی )در فرایىذ تذریس بب َذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبتًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبَی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍَب بر اسبس اَذاف میآزمًن  

 داوطجًیبن( برگسار گردد.
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 .کىذ ثیبن را اَمیت درمبن اومی  -3

 

 حیطه عاطفی:

 گیشٌ ثٍ حل مسبئل ثپزداسد.داوطجً ثب او .1

داوطجً ث ب تمزک ش ح ًاس در   ًس ک الس مس بئل را        .2
 پیگیزی کىذ.

point 

3  
 تفبدٌ اسمًارد اساضىبیی ثب 

 سلًس َبی خًوی ي پالسمب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
اوذیکبسیًن َبی تشریق خًن ي فزايردٌ َ بی خ ًوی را    -1

 ثیبن کىذ.

 را .تزکیجبت مًج ًد در َ ز ی ک اس ف زايردٌ َ بی خ ًوی      2

 .دَذ تًضیح

آض ىب  ثب ضزایط وگُذاری َز ی ک اس ف زايردٌ َ بی خ ًوی     -3
 ضًد.

 حیطه عاطفی:

ثٍ درس تًجٍ داضتٍ ي ثب دقت گًش  سیدر َىگبم تذر .1
 دَذ

 در مجبحج مطزح ضذٌ مطبرکت داضتٍ ثبضذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 پزسص سخىزاوی،
 ثحج پبسخ، ي

 ، حل مسئلٍگزيَی

 يایت ثزد
 مبصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتبة، ا،مقبلٍ،

 Powerوزم افشار 

point 

121 
پزسص ي پبسخ در 

 -اوتُبی کالس
 ارائٍ کالسی

 تکًیىی

 

4  
ی ثب عًارض تشیق خًن اضىبی

ي فزايردٌ َبی خًوی.درمبن 
 ضًک اوتفبس خًن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 تًض یح  را تشریق فزايردٌ َبی خ ًوی  عًارض مختلف  -1

 .دَذ

راٌ َبی پیطگیزی یب ک بَص ع ًارض تشری ق ف زايردٌ      -2
 َبی خًوی را ثیبن کىذ.

 .دَذ تًضیح را ريش ثزخًرد ي درمبن عًارض-3

 

 حیطه عاطفی:

ثٍ درس تًجٍ داضتٍ ي ثب دقت گًش  سیدر َىگبم تذر .1
 دَذ

 در مجبحج مطزح ضذٌ مطبرکت داضتٍ ثبضذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 پزسص سخىزاوی،
 ثحج پبسخ، ي

 ، حل مسئلٍگزيَی

 يایت ثزد
 مبصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 کتبة، 

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پبسخ در 
 اوتُبی کالس

Quiz  ٍدر جلس
 آیىذٌ

 یتکًیى

 

 اوعقبد خًنآضىبیی ثب   5

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 آضىب ضًد.ثب مسیزَبی مختلف اوعقبد خًن  -1

 شىاختی

 عاطفی

 پزسص سخىزاوی،
 ثحج پبسخ، ي

 يایت ثزد
 مبصیک

121 
پزسص ي پبسخ در 
 اوتُبی کالس

 تکًیىی 
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 .دَذ ضزح فبکتًرَبی اوعقبدی دخیل  در َز مسیز را -2

 را وبم ثجزد.  تستُبی اوعقبدی ارسیبثی کىىذٌ َز مسیز- 3
 تفسیز تستُبی اوعقبدی را تًضیح دَذ.-4
 ثب محل سبخت فبکتًرَبی اوعقبدی مختلف اضىب ضًد.-5

 حیطه عاطفی:

ثٍ درس تًجٍ داضتٍ ي ثب دقت گًش  سیدر َىگبم تذر .1
 دَذ

 در مجبحج مطزح ضذٌ مطبرکت داضتٍ ثبضذ .2

، گزيَی گزيَی
 کًچک، حل مسئلٍ

 يیذئً پزيصکتًر
 کتبة، 

 Powerشار وزم اف

point 

6  
فبکتًرَبی اوعقبد آضىبیی ثب 

خًن ي استفبدٌ اس اوُب در 
 جلًگیزی اس خًوزیشی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 ثب فبکتًرَبی اوعقبدی ي کبرثزد اوُب اضىب ضًد. -1

فبکتًرَبی اوعق بدی مًج ًد در ف زايردٌ َ بی خ ًوی       -2
 ًضیح دَذ.مختلف را ت

مقذار مًرد ویبس ثزای اصالح اختالس خًوزیشی دَىذٌ را  -3
 ثیبن کىذ.

 حیطه عاطفی:

ثٍ درس تًجٍ داضتٍ ي ثب دقت گًش  سیدر َىگبم تذر .1
 دَذ

 در مجبحج مطزح ضذٌ مطبرکت داضتٍ ثبضذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 پزسص سخىزاوی،
 ثحج پبسخ، ي

 حل مسئلٍ، گزيَی

 يایت ثزد
 مبصیک

 يیذئً پزيصکتًر
 بة، مقبلٍکت

 Powerوزم افشار 

point 

121 

پزسص ي پبسخ در 
 اوتُبی کالس

Quiz  ٍدر جلس
 آیىذٌ

 تکًیىی 

7  
 مًادی کٍ آضىبیی ثب 

می تًاوىذ جبوطیه پالسمب 
 ضًوذ.

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ضزيرت پزَیش اس تجًیش ثی مًرد خًن ي ف زايردٌ َ بی    -1
 خًوی را درک کىذ.

وىذ ویبس ثٍ تشریق خًن ي ف زايردٌ  ثب اقذامبتی کٍ می تًا -2
 َبی خًوی را کبَص دَىذ اضىب ضًد.

 حیطه عاطفی:

ثٍ درس تًجٍ داضتٍ ي ثب دقت گًش  سیدر َىگبم تذر .1
 دَذ

 در مجبحج مطزح ضذٌ مطبرکت داضتٍ ثبضذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 پزسص سخىزاوی،
ثحج  پبسخ، ي

حل گزيَی ي 
 مسئلٍ

 يایت ثزد
 مبصیک

 يیذئً پزيصکتًر
  کتبة، ،

 Powerوزم افشار 

point 

121 
پزسص ي پبسخ در 
 اوتُبی کالس

 تکًیىی 

8  
ثیمبری َمًفیلی ي آضىبیی ثب 

 درمبن ان

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 ثب وحًٌ تًارث ثیمبری َمًفیلی اضىب ضًد. -1

 شىاختی

 عاطفی

 پزسص سخىزاوی،
 ثحج پبسخ، ي

، ، حل گزيَی

 يایت ثزد
 مبصیک

 يیذئً پزيصکتًر
121 

پزسص ي پبسخ در 
 ی کالساوتُب

 تکًیىی
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 اختالالت اوعقبدی مًجًد در َمًفیلی را ثیبن کىذ. -2

ا تس  ت اوعق  بدی تطخی   ی ي راٌ درم  بن َم  ًفیلی ر  -3
 تًضیح دَذ.

 حیطه عاطفی:

ثٍ درس تًجٍ داضتٍ ي ثب دقت گًش  سیدر َىگبم تذر .1
 دَذ

 در مجبحج مطزح ضذٌ مطبرکت داضتٍ ثبضذ .2

 کتبة، مقبلٍ مسئلٍ
 Powerوزم افشار 

point 

9  
 جمع ثىذی مطبلت ارایٍ ضذٌ
 در  ًس تزم ي رفع مطکل

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

اَذاف ياحذ درسی را درک ي ثب اوگیشٌ در اسمًن پبی بن   -1
 ذ.تزم ضزکت ومبی

 

 شىاختی

 عاطفی
 پزسص ي پبسخ

 يایت ثزد
 مبصیک

 Powerوزم افشار 

point 

121 
حل مسبیل ارایٍ 

 ضذٌ
 ازمًن پایاوی

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. مبوذٌ در امتحبن پبیبن ترم محبسبٍ می% ببقی00% کل ومرٌ بب استفبدٌ از کًئیس ي 20ارزضیببی بٍ صًرت کتبی کٍ 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل ومر00ٌ   آزمًن پبیبن ترم
 % کل ومر20ٌ کًئیس ي تکبلیف درسی

 مىابع درسی:

  1300آلرام . کبربرد ببلیىی خًن يفرايردٌ َبی آن  تُران ، چبپ سمبروگ ابًلقبسمی ، حسه ي پًرملک آرا ،د-1
 . 1303َبریسًن ي سیسیل بیمبریُبی خًن ياوکًلًشی ترجمٍ آیتی فیريزآببدی محمذ ، تُران اوتطبرات اوذیطٍ رفیع -2
 


