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 خون شناسی : نام درس
 واحد تئوری 0.8 واحد: عدادت

 پرستاری رشته تحصیلی:
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته

 برگزاری:  نحوه
الکترونیک در بستر سامانه 

 نوید و حضوری 
 

  مدرس:
 خانم حسین آبادی

-1400تحصیلی  دومنیمسال 
1401 

 
 ول های سفید و قرمز خون و پالکت ها و همچنین شناخت اختالالت کمی و کیفی و تست های تشخیصی مربوط به آن هارد سلطبیعی تولید ، بلوغ و عملک آشنایی دانشجو با روند: هدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 15/1/1401 

  روند تولید و بلوغ سللول

هللای خللونی  در م للز 

 استخوان

  بررسی عملکلرد طبیعلی

 سلول های خونی

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
رونددد یعی ددی دولیددد ادد و   ددا   .1

ا نودروفیل ، ائوزینوفیل و بازوفیدل  ر
 شرح د د

رونددد یعی ددی دولیددد ادد و   ددا   .2
 منوایت و لنفوایت را شرح د د

مرفولددو   یعی ددی ادد و   ددا   .3

 پیشساز را در  ر رده دوصیف کند
عم کرد  ر یک از ا و   ا را شدرح  .4

شناختی 

 عایفی

 

الکترونیک در 
بستر سامانه 

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فی م 

 آموزشی
 ب مرجعکت

 پادکست

 ااعت 2

شرکت در 

بحث  ا  
گرو ی در 

بخش گفتگو 

اامانه نوید، 
پااخ به 

دکالیف 

بارگزار  شده 

 در اامانه

آغازین) 

 ورودی(

 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میونآزم
 د.دانشجویان( برگزار گرد
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 د د

دفاوت  ا  مرفولو یدک موجدود در  .5

 ر یک از ا و   ا  پیشساز در  ر 
 رده را مقایسه کند

 ب( حیطه عایفی:
دریس بده در  دوجده در  نگام دد .1

 داشته باشد و با دقت گوش د د

 بدا انگیدزه در معاحث مطدرح شدده .2

 مشارکت داشته باشد

به اواالدی که در مورد موضوع مورد  .3
 بااشدتیا  بحث پرایده مدی شدود

 پااخ د د

2 22/1/1401 

 سلول های خلونی ) اختالالت کمی

، ائوزینوفیللل هللا ، نوتروفیللل هللا

لنفوسلیت ، منوسیت ها، بازوفیل ها

 (ها

 دانشجو باید قادر باشد: 
 ( حیطه شناختی:الف

ع ددل نددودروفی ی، ائوزینددوفی ی و  .1

 بازوفی ی را شرح د د

ع ل نودروپنی، ائوزینوپنی و بازوپنی  .2

 را شرح د د

ع ل مونوایتوز و لنفوایتوز را شرح  .3

 د د

ع ل مونوایتوپنی و لنفوایتوپنی را  .4

 شرح د د

 ب( حیطه عایفی:
بده در  دوجده  سیدر  نگام ددر .1

 دداشته باشد و با دقت گوش د 

 زهیدمعاحث مطرح شدده بدا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

شناختی 

 عایفی

 

الکترونیک در 
بستر سامانه 

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فی م 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

 ااعت 2

شرکت در 
بحث  ا  

در گرو ی 
بخش گفتگو 

اامانه نوید، 
پااخ به 

دکالیف 

بارگزار  شده 
 در اامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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کده در مدورد موضدوع  یاواالد به .3

شددود  یمدد دهیمددورد بحددث پرادد

 پااخ د د ا یبااشت

3 29/1/1401 

  اختالالت مرفولوژیک ارثی

WBC ها 

  اخلللتالالت اکتسلللابی

WBCها 

 هاWBCاختالالت عملکردی 

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

اختالالت مرفولو یک که شامل انواع  .1
ی و  سته ا  می باشد را ایتوپالام

 شرح د د

دفاوت  ا  موجود میدا  اخدتالالت  .2
مرفولو یک ارثی و اکتسابی را شدرح 

 د د و آنها را با یکدیگر مقایسه کند

ع ددل و عددوام ی کدده باعددث ایجدداد  .3

اختالالت مرفولو یدک مدی شدود را 
 دوضیح د د

انواع اختالالت عم کرد  را دوضدیح  .4

 د د

عالئدددم بدددالینی و آزمایشدددگا ی  .5

 اختالالت عم کرد  را دوضیح د د
 ب( حیطه عایفی:

بده در  دوجده  سیدر  نگام دددر .1
 داشته باشد و با دقت گوش د د

 زهیدمعاحث مطدرح شدده بدا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضوع مورد  یاواالد به .3

 ا یشدود بااشدت یمد دهیبحث پرا
  پااخ د د

با عالقه مطالدب اضدافی را از مندابع  .4

شناختی 
 عایفی

 

الکترونیک در 
بستر سامانه 

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فی م 
 آموزشی

 کتب مرجع
 پادکست

 ااعت 2

شرکت در 

بحث  ا  
گرو ی در 

بخش گفتگو 
اامانه نوید، 

پااخ به 
دکالیف 

بارگزار  شده 

 در اامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 یه کنددیگر ده

4 5/2/1401 

 اساس ایجاد سرطان 

  لوسلللمی میلوئیلللدی

 و مللزمن (AMLحللاد)

(CML) 

  لوسلمی لنفوئیلدی حللاد

(ALL) و مزمن (CLL) 

 

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

 ع ل ایجاد اریا  را دشریح کند .1

 نز را     ا  دخیل در فرآیند لوکدو .2

دوصیف کند و نقدش آنهدا در ایجداد 
 اریا  را شرح د د

و  حاد   ا یاز لوام یدرات فید ر .3

 مزمن ارئه د د

حاد و مدزمن را بده  ا یم   ا دفاوت .4

اد و   دا، عالئدم   لحاظ مرفولو 
 شرح د د یشگا یو آزما ینیبال

و عالیددم   CMLو AML پددادو نز .5
 دوصیف کندرا بالینی  ر کدام 

را در   FABو  WHO  بنددد یعقدده .6

 حی ا دوضد یمیاز بدخ کیمورد  ر 
 د د

اختالالت  نیا یآگه شیکه پ یعوام  .7
 د ند را شدرح یقرار م ریدحت داثرا 

 د د

د ریددف دراددتی از لواددمی  ددا   .8

 لنفوئید  ارائه د د

 پادو نز این اختالالت را دوضیح د د .9

عالئم بالینی و آزمایشگا ی  ر یدک  .10

 از این اختالالت را دوضیح د د
 ب( حیطه عایفی:

بده در  دوجده  سیدر  نگام دددر .1

شناختی 

 عایفی

 

الکترونیک در 
بستر سامانه 

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فی م 

 آموزشی
 کتب مرجع

 کستپاد

 ااعت 2

شرکت در 

بحث  ا  

گرو ی در 
بخش گفتگو 

اامانه نوید، 
پااخ به 

دکالیف 
بارگزار  شده 

 در اامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 داشته باشد و با دقت گوش د د

 زهیدشدده بدا انگ معاحث مطدرح در .2

 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضوع مورد  یاواالد به .3

 ا یشدود بااشدت یمد دهیبحث پرا
 پااخ د د 

را از مندابع  یعالقه مطالدب اضداف با .4
 کند هیده گرید

5 12/2/1401 

  اخلللللللللللتالالت

(، MPDمیلوپرولیفراتیللو)

 (PVپلی سیتمی ورا )

  سلللللندرم هلللللای

 میلودیسپالستیک

  اخلللللللللللتالالت

میلدیسپالستیک/میلوپرولیف

راتیلللللللللللللو 

(MDSوMDS/MPD) 

 و لنفللوم هللای هللو کین 

 غیرهو کین

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

د ریدددف درادددتی از اخدددتالالت  .1
اددندرم  ددا  و  می وپرولیفرادیددو 

 ارائه د د و لنفوما میودیسپالاتیک

 پادو نز این اختالالت را دوضیح د د .2

عالئم بالینی و آزمایشگا ی  ر یدک  .3

 از این اختالالت را دوضیح د د

دفاوت  ا و شدعا ت  دا  بدالینی و  .4

آزمایشگا ی میا  این اختالالت را با 
 یکدیگر مقایسه کند

شرایط واکنشی که نمایی شدعیه بده  .5
این اختالالت ایجاد می کند را شدرح 

 داده و شرایط افتراقی را بیا  کند

عوام ی که پیش آگهی این اختالالت  .6
را دحت داثیر قرار می د ند را شدرح 

 د د

 عایفی:ب( حیطه 

بده در  دوجده  سیدر  نگام دددر .1

شناختی 

 عایفی

 

الکترونیک در 
سامانه  بستر

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فی م 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

 ااعت 2

شرکت در 

بحث  ا  

گرو ی در 
بخش گفتگو 

اامانه نوید، 
پااخ به 

دکالیف 
بارگزار  شده 

 در اامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 داشته باشد و با دقت گوش د د

 زهیدمعاحث مطدرح شدده بدا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضوع مورد  یاواالد به .3

 ا یشدود بااشدت یمد دهیبحث پرا
 پااخ د د 

را از مندابع  یعالقه مطالدب اضداف با .4
 کند هیده گرید

6 19/2/1401 

  مگاکاریوپوئز و انعقاد اولیه

)ساختار و عملکرد پالکلت 

 (ها

  انعقاد ثانویه )پروتئین های

 انعقادی و فیبرینولیز(

  مهارکننللللده هللللای

 فیزیولوژیک انعقاد

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

روند یعی ی دولید پ الکت  ا در مغز  .1
ااددتخوا  گمگاکدداریوپوئز( را شددرح 

 د د

ویژگی  ا  مورفولو یک ا و   ا   .2

 پیشساز رده پالکتی را شرح د د

 ار یعی ی پالکت را شرح د دااخت .3

نقش پالکت  دا در ان قداد اولیده را  .4

 شرح د د

پرودئین  ا  ان قداد  را بده لحداظ  .5

ویزگی  دا  فیزیکدی و عم کدرد  
 گروه بند  کند

عم کرد پرودئین  دا  ان قداد  در  .6

 ان قاد ثانویه را دوضیح د د

 Inدفاوت  ا  مسیر فیزیولو یک و  .7

vitro  گمسیرکالادددیک( آبشدددار
 د  را دشریح کندان قا

عم کددرد ایسددتم فیعرینددولیز در  .8

شناختی 

 عایفی

 

الکترونیک در 
بستر سامانه 

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فی م 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

 ااعت 2

شرکت در 

بحث  ا  

گرو ی در 
بخش گفتگو 

اامانه نوید، 
پااخ به 

دکالیف 
بارگزار  شده 

 در اامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 مواتاز و پرودئین  دا  درگیدر در 

 این روند را شرح د د

مهار کننده  ا  فیزیو لو یک ان قاد  .9
را نام برده و عم کرد آ   ا را دوضیح 

 د د
 ب( حیطه عایفی:

بده در  دوجده  سیدر  نگام ددر .1
 داشته باشد و با دقت گوش د د

 زهیدبدا انگمعاحث مطرح شدده  در .2

 مشارکت داشته باشد

کده در مدورد موضدوع  یاواالد به .3

شددود  یمدد دهیمددورد بحددث پرادد
 پااخ د د  ا یبااشت

را از مندابع  یعالقه مطالب اضداف با .4
 کند هیده گرید

7 26/2/1401 

  تست های بررسی کننلده

 عملکرد پالکت ها

 و کیفلی اختالالت کملی 

 پالکت ها

  تست های بررسی کننلده

عملکللرد پللروتئین هللای 

 انعقادی

 

 د: دانشجو باید قادر باش
 الف( حیطه شناختی:

نحوه جمع آور  و پدردازش صدحیح  .1
نمونه برا  دست  ا  بررای کنندده 

 عم کرد پالکتی را شرح د د

ااا  این دست  ا و نحوه انجام آنها  .2

 را شرح د اد

نتایج این دست  دا را در اختالالددی  .3
که باعث دغییر در آنها مدی شدوند را 

 دوضیح د د

اذب موارد  که باعث مثعت و منفی ک .4

در این دست  ا میشدود را دوضدیح 

شناختی 

 عایفی

 

الکترونیک در 
بستر سامانه 

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فی م 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

 ااعت 2

کت در شر

بحث  ا  

گرو ی در 
بخش گفتگو 

اامانه نوید، 
پااخ به 

دکالیف 
بارگزار  شده 

 در اامانه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 د د

اختالالت کمی پالکت را یعقه بندد   .5

 کرده و ع ل ایجاد آنها را ذکر کند

اختالالت کیفی پالکت را یعقه بند   .6

 کرده و آنها را دوضیح د د
 ب( حیطه عایفی:

بده در  دوجده  سیدر  نگام دددر .1
 داشته باشد و با دقت گوش د د

 هزیدمعاحث مطدرح شدده بدا انگ در .2

 مشارکت داشته باشد

که در مورد موضوع مورد  یاواالد به .3

 ا یشدود بااشدت یمد دهیبحث پرا
 پااخ د د 

را از مندابع  یعالقه مطالدب اضداف با .4
 کند هیده گرید

8 2/3/1401 
جمع بند  ک ی مطالب و رفع 

 مشکل

 دانشجو بتواند 
  مطالب ارائه شده در یو  درم را

 دوضیح جام ی بد د.
   مسائل مخت ف ارائه شده در یو

 درم را حل نماید.
 از ارائه این واحد درای را به   دف

 خوبی درک کرده باشد.

   با انگیزه و اشتیا  در امتحا  پایا
 درم شرکت کند.

شناختی 

 عایفی

 

الکترونیک در 
بستر سامانه 

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فی م 

 آموزشی
 کتب مرجع

 پادکست

 ااعت 2

پااخ به 

مسائل داده 
 شده

 آزمو  پایانی
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 نحوه ارزشیابی:

 گردد. در امتحان پایان ترم محاسبه می ماندهباقی %70کل نمره با استفاده از کوئیز و  %30ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %70   آزمون پایان ترم
 کل نمره %30  کوئیز و تکالیف درسی


