بسمه تعالي

فرم طرح درش

داًشکدٍ پسشکي

رّزاًَ
گرٍّ تْضؼَ آهْزظ
داًشگاٍ ػلْم پسشکي هشِد

شوارٍ جلطَ:
ػٌْاى جلطَ :ترانسفٌزیٌن ً فرآًرده ىای خٌنی

ًام درش (ّاحد) :جراحی ػوْهی
ًْع درشً:ظری
هقطغ /رشتَ :دکترای حرفَ ای پسشکی
ترم:
ًام هدرش یا هدرضیي :دکتر حطیي شباٌُگ
هدت زهاى کالش درش یا آهْزظ ػولي یا بالیٌي (بَ دقیقَ):
 120دقیقَ
ىذف کلی :آضنایی دانطجٌیان تا فرآًرده ىای خٌنی ً اصٌل
ترانسفٌزیٌن
اىذاف اختصاصي:
نٌع حیطو
یادگیری
ردیف

3

دانطجٌ تایستی
دىذ

تتٌانذ
تتٌانذ

4

دانطجٌ تایستی
را تٌضیح دىذ

5

دانطجٌ تایستی تتٌانذ
انعقادی را تٌضیح دىذ

ضناختی

2

دانطجٌ تایستی
را تٌضیح دىذ

تتٌانذ

ميارتی

دانطجٌ تایستی تتٌانذ اجساء خٌن را تٌضیح دىذ

نگرشی

1

عنٌان

(اىذاف اختصاصی)







فیسیٌلٌژی گلثٌليای قرمس



فیسیٌلٌژی پالکتيا را تٌضیح



فیسیٌلٌژی گلثٌليای سفیذ



فیسیٌلٌژی فاکتٌرىای













6

دانطجٌ تایستی تتٌانذ تعریف ترانسفٌزیٌن را تٌضیح
دىذ



7

دانطجٌ تایستی تتٌانذ تاریخچو ترانسفٌزیٌن را
تٌضیح دىذ



8

دانطجٌ تایستی تتٌانذ نحٌه انتخاب دىنذه خٌن را
تٌضیح دىذ



9

دانطجٌ تایستی تتٌانذ نحٌه گرفتن ً نگيذاری خٌن را
در تانک خٌن تٌضیح دىذ.



10

دانطجٌ تایستی تتٌانذ فرآًرده ىای خٌنی را تٌضیح
دىذ.



11

دانطجٌ تایستی تتٌانذ گایذ الین ىای استفاده از
گلثٌليای قرمس را تٌضیح دىذ.



استفاده از FFP



12

دانطجٌ تایستی تتٌانذ گایذ الین ىای
را تٌضیح دىذ.

13

دانطجٌ تایستی تتٌانذ گایذ الین ىای استفاده از
پالکت را تٌضیح دىذ.



14

دانطجٌ تایستی تتٌانذ گایذ الین ىای استفاده از
گلثٌل سفیذ را تٌضیح دىذ



15

دانطجٌ تایستی تتٌانذ گایذ الین ىای استفاده از
فاکتٌرىای انعقادی را تٌضیح دىذ.



16

دانطجٌ تایستی تتٌانذ ترانسفٌزیٌن ماسیٌ را تٌضیح
دىذ



ماسیٌ را

17

دانطجٌ تایستی تتٌانذ عٌاقة ترانسفٌزیٌن
تٌضیح دىذ

18

دانطجٌ تایستی تتٌاند اقذامات درمانی ترای عٌاقة
ماشیٌ ترانسفٌزیٌن را تٌضیح دىذ.































رّظ آهْزظ  /رّظ تدریص :سخنرانی -پرسص ً پاسخ
ّضایل ّ تجِیسات آهْزظ هْرد ًیاز :دیتا پرّژکتْر
تکالیف ّ ّظایف داًشجْیاى (تجارب یادگیری) :حضٌر فعال
در کالش-ضرکت در تحث گرًىی ً پرسص ً پاسخ
ًحٍْ ارزشیابی داًشجْیاى در پایاى کالش  :اهتحاى چٌد
گسیٌَ ای
هٌابغ :
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