
 

 

شتی، ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه پیرازپشکی

 های قرمز(های مرتبط با گلبول)کلیات و بیماری 1شناسی خون :طرح درسفرم 

 اطالعات عمومی
 شناسی پایهخون :نیازپیش   (1عملی ، 2تئوری واحد ) 3 :واحدنوع تعداد /  1شناسی خون :درس نام هماتولوژی و بانک خون :گروه

 اول :نیمسال 1041 - 1042 :سال تحصیلی کارشناسی ارشد :مقطع تحصیلی شناسی آزمایشگاهیخون :رشته

 دانشکده پیراپزشکی :مکان تشکیل کالس سه شنبه و چهارشنبه :زمان تشکیل کالس  گروه هماتولوژی :مدرسین ذاکر 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 ی است که بهعلم (Hematologyشناسی )خون

های مربوطه موستاز، انعقاد و بیماریو ه WBCsبا  های مربوطبیماری، RBCsبه  های مربوطبیماریقسمت جداگانه که شامل کلیات و  3شناسی در خون ارشد کارشناسی

 ساند.رلزوم 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 قراباشد، می
 

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

 تعریف و درک هماتوپوئز، شناخت مسیر و فاکتورهای رشد موثر بر آن 

 و دستگاهی های دستیهای خونی به روشتوانایی انجام شمارش سلول 

 های خونی و گزارش و تفسیر اسمیر خون محیطیشناسایی مشخصات مورفولوژیک سلول 

  های قرمزاختالالت گلبولطبقه بندی و شناسایی انواع 

 آن انجام الکتروفورز هموگلوبین و تفسیر 

 هدف کلی:

بوده و توانایی گزارش و  RBCبه نحوی که فراگیر قادر به تشخیص انواع اختالالت  RBCاختالالت انواع و اسمیر خون محیطی و  CBCشناسی، بررسی آشنایی با کلیات خون

 ، باشد.شناسایی آن اختالالتدر جهت های تخصصی تفسیر الم خون محیطی و تست
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 برنامه زمانی روش ارزیابی روش تدریس حیطه اهداف سرفصل موضوعات اهداف عینی

  تعریف و آگاهی از جایگاه و

 کاربردهای گوناگون علم هماتولوژی

 
  آگاهی کامل از نحوه، جایگاه، اجزا و

 عملکرد بافت خون

 
  تسلط کافی بر آزمایشCBC  و نحوه

 انجام دستی و دستگاهی و تفسیر آن

 
 های مرتبط با آشنایی با انواع بیماری

های قرمز و توانایی تشخیص گلبول

 هاآن

 تعریف و مشخصات علم هماتولوژی 

 های سلولی در مغزاستخوان و مراحل مختلف تولید رده

 هاچگونگی تخریب آن

 های خونیتغییرات فیزیولوژیک سلول 

  هموگلوبین و عملکرد آنساختمان 

  پارامترهای آزمایشCBC های مختلف خونیو اندکس 

 هامعرفی و طبقه بندی انواع آنمی 

  بررسی اتیولوژی، مورفولوژی، رویکردهای تشخیص و

 های ارثی و اکتسابی و پلی سیتمیدرمانی انواع آنمی

 

 

 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 گروهیشناخت مفاهیم، ارائه کنفرانس در حیطه موضوعات درس، شرکت در بحث تکلیف دانشجو

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

 .Clinical Diagnosis & Management by Laboratory Methods (Henry), last edition منابع آموزشی

Essential Hematology (Hoffbrand), last edition. 

Postgraduate hematology (Hoffbrand), last edition. 

Practical Hematology (Dacie), last edition. 

Blood cells (Barbara J. Bain), last edition. 
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 برنامه زمان بندی درس )تئوری(

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 دکتر ذاکر های خونیهای مختلف سلول، فاکتورهای رشد، تکامل و تمایز ردهروند شکل گیری بافت خونی، استم سل 11/70/1071 1

 دکتر صفا ها(های مربوطه )پورفیریهای قرمز، هموگلوبین و بیماریولنحوه تولید گلب 11/70/1071 1

 دکتر صفا هاهای خونی و کلیات آنمیو اندکس CBCبررسی آزمایشگاهی  12/70/1071 3

 دکتر صفا آهن و آنمی فقر متابولیسم 73/70/1071 0

 دکتر صفا هموکروماتوز 17/70/1071 5

 دکتر صفا (، کلیوی، کبدی و ...ACDهای مزمن )آنمی بیماری 17/70/1071 2

 دکتر صفا (Bleedingخونریزی )های ناشی از کم خونی آنمی سیدروبالستیک، 10/70/1071 0

 رضوانیدکتر  و آنمی مگالوبالستیک ، فولیک اسیدمتابولیسم کوباالمین 10/70/1071 0

 دکتر رضوانی آنمی آپالستیک 71/71/1071 1

 دکتر صفا کلیات همولیز 70/71/1071 17

 دکتر رضوانی های قرمزلیتیک ناشی از نقایص غشایی گلبولهای هموآنمی 15/71/1071 11

 دکتر رضوانی های قرمزک ناشی از نقایص متابولیکی گلبولهای همولیتیمیآن 15/71/1071 11

 دکتر ذاکر های همولیتیک ناشی از نقایص هموگلوبینآنمی 11/71/1071 13

 دکتر ذاکر و ...( Hb S, C, Eها )اختالالت ساختاری گلوبولین نظیر هموگلوبینوپاتی 11/71/1071 10

 دکتر ذاکر )کلیات( هاتاالسمی 13/17/1071 15

 ذاکر دکتر های تشخیصی و درمانی()روش هاتاالسمی 13/17/1071 12

 دکتر رضوانی هاو پلی سیتمی آنمی های همولیتیک اکتسابی 17/17/1071 10
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 برنامه زمان بندی درس )عملی(

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 دکتر حسینی هاو اثرات آن تهیه روش، انعقادها ضد انواع ،جهت آزمایشات هماتولوژی خونگیری و انواع اصول 17/70/1071 1

 دکتر امینی و میکروهماتوکریت( ESRهای هماتولوژی )سل کانتر، اساس کار دستگاه 10/70/1071 1

 دکتر حسینی های خونیاندکسو محاسبه  و دستگاهی به روش دستی خونیهای شمارش گلبول 70/70/1071 3

 دکتر صفا (ESRو انجام آزمایش سدیمان ) اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت به روش دستی 11/70/1071 0

 دکتر حسینی (PBS)اسمیر خون محیطی اصول تهیه گسترش خونی و رنگ آمیزی  10/70/1071 5

 دکتر صفا PBSهای نرمال مطالعه سلول 15/70/1071 2

 دکتر صفا و تخمین شمارش سلولی از روی المگسترش خونی های نرمال سلولشمارش افتراقی  71/71/1071 0

 دکتر حسینی های قرمزدودمان گلبول بررسی 71/71/1071 0

 دکتر صفا های قرمزگلبول انواع مورفولوژی های مربوط بهمطالعه الم 12/71/1071 1

 دکتر صفا PBSنحوه گزارش استاندارد  12/71/1071 17

 دکتر امینی ها  آنمیانواع های مربوط به مطالعه الم 13/71/1071 11

 غرویدکتر  های خونیانواع انگلهای مربوط به مطالعه الم 37/71/1071 11

 دکتر امینی RPIشمارش رتیکلوسیت و محاسبه  70/17/1071 13

 دکتر امینی (OFT)انجام تست شکنندگی اسمزی  70/17/1071 10

 دکتر امینی (Ham's Test) زهامو Sickling های انجام تست 10/17/1071 15

 دکتر امینی الکتروفورز هموگلوبین 10/17/1071 12

 دکتر صفا مرور الم 11/17/1071 10


