
 

 

شتی، ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه پیرازپشکی

 2شناسی خون :طرح درسفرم 

 اطالعات عمومی
 2شناسی خون :نیازهم  (تئوریواحد ) 2 :واحدنوع تعداد /  2شناسی خونآزمایشگاه  :درس نام هماتولوژی و بانک خون :گروه

 اول :نیمسال 2042 - 2042 :سال تحصیلی پیوستهکارشناسی  :تحصیلیمقطع  آزمایشگاهی علوم :رشته

 یدانشکده پیراپزشکآزمایشگاه هماتولوژی  :مکان تشکیل کالس 21-21و  24-22یکشنبه  :زمان تشکیل کالس ی، دکتر امینحسینی دکتر ،صفا دکتر :مدرسین امینی دکتر :مسئول درس

 مقدمه:

 مقطعدر  پرداخته وهای مربوطه ها و بیماریوظایف و نقش هر کدام از آن، تولیدو جایگاه از نظر چگونگی  یهای خونبررسی سلول که به ی استعلم (Hematologyشناسی )خون

باشد، میهای مربوطه و هموستاز، انعقاد و بیماری WBCsبا  های مربوطبیماری، RBCsبه  های مربوطبیماریقسمت جداگانه که شامل کلیات و  2در  علوم آزمایشگاهی کارشناسی

 رساند.لزوم توجه ویژه به این درس را میاین درس اهمیت بسزایی داشته و تنوع و گستردگی آزمایشات مربوط به سیستم خون، لذا د. گیرمی رمورد بحث و بررسی قرا
 

 درس قرار است مورد استفاده قرار دهد(: )آنچه دانشجو در آینده شغلی، در رابطه با این پیآمدهای یادگیری

  های خونی و مغزاستخوان روش صحیح بررسی الماصول و آشنایی با 

  رده اریتروئیدی و میلوئیدی  طیعی و بدخیم هایتشخیص انواع سلولتسلط به 

  مشخصات مورفولوژیک انواع اختالالت بدخیم خونیآشنایی با 

 توانایی انجام انواع آزمایشات انعقادی 

 هدف کلی:

شناسی را شخصاً انجام های خونی را شناسایی و آزمایشات مختلف خونناس علوم آزمایشگاهی بتواند سلولهای مختلف آزمایشگاهی هماتولوژی به نحوی که کارشروش آموزش

 دهد.
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 برنامه زمانی روش ارزیابی روش تدریس حیطه اهداف سرفصل موضوعات اهداف عینی

  بررسی و تشخیص آشنایی با اصول

های خونی طبیعی مورفولوژیک سلول

 و بدخیم

 
  و های خونیبدخیمیآشنایی با انواع 

 هاتوانایی تشخیص آن

 
  انواع آزمایشات آگاهی کامل از

 هاانعقادی و توانایی انجام آن

 

 های سفیدبررسی دودمان گلبول 

 های ردههای حاد و مزمن لوسمی های انواعمطالعه الم

 میلوئیدی و لنفوئیدی

 ها آشنایی با اصول تشخیص آزمایشگاهی انواع لوسمی

 )مورفولوژی، مولکولی، فلوسیتومتری و ...(

 در تشخیص  های سیتوشیمی و کاربرد آنرنگ آمیزی

 های خونیبدخیمی

 آشنایی با اصول اگریگومتر و کواگولومتر 

 انجام آزمایشات انعقادی 

 شناختی

 عملکردی

 سخنرانی کالسیک

 

 سخنرانی تعاملی

 

های مبتنی روش

بر حل مسئله 

(PBL) 

 

ارائه کنفرانس 

 دانشجو

آزمون کتبی 

ای، رگزینها)چه

 تشریحی و ...(

 

نمره دهی 

تکالیف محوله 

 به دانشجو

جدول 

پیوست شده 

در صفحه 

 آخر

 و پاسخ به سواالت مربوطه های گروهی، شرکت در بحث)اختیاری( شناخت مفاهیم، ارائه کنفرانس در حیطه موضوعات درس تکلیف دانشجو

 در کالسدانشجو و مشارکت  و میزان فعالیتکنفرانس پایان دوره، ارزیابی ارائه  آزمون نحوه نمره دهی

 .Practical Hematology (Dacie and Lewis), last edition منابع آموزشی

A Color Atlas of Hematological Cytology; Wollf Medical Atlases (F. Hayhoe, R. Flemans), last edition. 

Blood Cells, A practical guide (Barbara J. Bain), last edition. 
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 (عملیبرنامه زمان بندی درس )

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 دکتر حسینی سفید و قرمز هایگلبول دودمان به مربوط هایالم بر مروری 11/71/1071 1

 دکتر حسینی و تخمین شمارش آن از روی الم هابررسی تعداد و مورفولوژی پالکت 11/71/1071 2

 دکتر حسینی 1-(AML) حاد میلوئیدی لوسمی به مربوط هایالم مطالعه 20/71/1071 3

 دکتر حسینی 2-(AML) حاد میلوئیدی لوسمی به مربوط هایالم مطالعه 71/70/1071 0

 دکتر امینی (MPN) میلوپرولیفراتیو هاینئوپالسم به مربوط هایالم بررسی 70/70/1071 5

 دکتر حسینی (ALL) حاد لنفوئیدی لوسمی به مربوط هایالم مطالعه 15/70/1071 6

 دکتر صفا (LPN) لنفوپرولیفراتیو  هاینئوپالسم به مربوط هایالم بررسی 22/70/1071 1

 دکتر حسینی اختالالت پالسماسل به مربوط هایالم مطالعه 22/70/1071 0

 دکتر حسینی و ...( MDS/MPNبررسی سایر اختالت بدخیم ) 22/70/1071 2

 دکتر حسینی سیتوکمیکال هایآمیزی رنگ انواع 76/72/1071 17

 دکتر صفا اختالالت خونیو نقش آن در کمک به تشخیص های مولکولی روش آشنایی با فلوسیتومتری و 13/72/1071 11

 دکتر امینی های کواگولومتراساس کار دستگاه 27/72/1071 12

 دکتر امینی و تورنیکه BT ،CTهای انجام تست 21/72/1071 13

 دکتر امینی به روش دستی و دستگاهی TTو  PT ،PTTانجام آزمایشات  70/17/1071 10

 دکتر امینی D-dimerو  FDPهای انعقادی انجام تست 70/17/1071 15

 دکتر امینی (ATIIIو  Protein C ،Protein S ،APCRآشنایی با آزمایشات انعقادی ترومبوفیلی ) 11/17/1071 16

 دکتر حسینی مرور الم 10/17/1071 11


