
 

 

شتی، ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه پیرازپشکی

 (سیستم هموستاز و انعقادهای مرتبط با و بیماری ها)هموستاز، پالکت 3شناسی خون :طرح درسفرم 

 اطالعات عمومی
 1شناسی خون :پیش نیاز  (1عملی ، 2 تئوریواحد ) 3 :واحدنوع تعداد /  3شناسی خون :درس نام هماتولوژی و بانک خون :گروه

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

تر کرضوانی، دکتر ذاکر، د دکتر :مدرسین رضوانی دکتر :مسئول درس

 حسینی

 پیراپزشکیدانشکده  :مکان تشکیل کالس شنبه و چهارشنبه :زمان تشکیل کالس

 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 و هموستاز، انعقاد و بیماری 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
 

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

  شناخت مسیر و فاکتورهای رشد موثر بر آنترومبوپوئزتعریف و درک ، 

 های آزمایشگاهیتسلط کافی بر مسیرهای مختلف هموستاز و تست 

  پالکتی و انعقادیطبقه بندی و شناسایی انواع اختالالت 

  هاروتین و تخصصی به همراه تفسیر آن های انعقادیتستانجام 

 هدف کلی:

 باشد.سیستم هموستاز و انعقاد به نحوی که فراگیر قادر به تشخیص انواع اختالالت  یادگیری مفهوم انعقاد، اختالالت عروقی و انعقادی
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 برنامه زمانی روش ارزیابی روش تدریس حیطه اهداف سرفصل موضوعات اهداف عینی

  نحوه تولید، ساختار و آگاهی کامل از

 هاعملکرد پالکت

 
  آشنایی با ساختمان عروق و انواع

 های آنبیماری

 
 های مرتبط با آشنایی با انواع بیماری

و توانایی  ها و سیتم انعقادیپالکت

 هاتشخیص آن

 
  تسلط کافی بر انواع آزمایشات

و نحوه انجام دستی و انعقادی 

 دستگاهی و تفسیر آن

  ها در مغزاستخوان، ساختار و پالکتمراحل مختلف تولید

 هاعملکرد آن

 های کمی و کیفی پالکتیبیماری 

 های مربوطهساختمان و عملکرد عروق خونی و بیماری 

 ها در آبشار فاکتورهای انعقادی، ساختار، عملکرد و نقش ان

 انعقادی

 اختالالت ارثی و اکتسابی سیستم انعقاد 

  های طبیعی انعقادفیبرینولیتیک و مهارکنندهسیستم 

 هاتشخیص و درمان ترومبوفیلی 

 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 

شده پیوست 

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 نحوه نمره دهی

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

Clinical and Laboratory Hematology (Shirlyn McKenzie), 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 رضوانی، دکتر ذاکر پالکتی، فاکتورهای رشد، تکامل و تمایز ها در مغزاستخوانپالکتروند شکل گیری  90/90/1091 1

 دکتر ذاکردکتر رضوانی،  ها )هموستاز اولیه و ...(ساختار و عملکرد پالکت 29/90/1091 2

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر اختالالت کمی پالکتی )ارثی و اکتسابی( 20/90/1091 3

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر هاهای کیفی ارثی و اکتسابی پالکتبیماری 20/90/1091 0

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر هاهای تشخیصی اختالالت کمی و کیفی پالکتروش 90/90/1091 5

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر های مربوطه  ساختمان و عملکرد عروق و بیماری 11/90/1091 6

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر فاکتورهای انعقادی، ساختار و عملکرد فیزیولوژیک 11/90/1091 0

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر آبشار انعقادی )هموستاز ثانویه( 10/90/1091 0

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر سیستم انعقادیانواع آزمایشات تشخیصی  25/90/1091 0

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر اختالالت انعقادی و خونریزی دهنده ارثی 92/90/1091 19

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر اختالالت مادرزادی نادر سیستم انعقادی 90/90/1091 11

 رذاکدکتر رضوانی، دکتر  های اکتسابی سیستم انعقادیبیماری 16/90/1091 12

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر های تشخیصیهای طبیعی انعقاد و تستمهارکننده 23/90/1091 13

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر سیستم فیبرینولیتیک 39/90/1091 10

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر های ارثی و اکتسابی سیستم فیبرینولیزبیماری 90/19/1091 15

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر هاترومبوز، تشخیص و درمان ترومبوفیلیپاتوژنیسیته  10/19/1091 16

 دکتر رضوانی، دکتر ذاکر داروهای انعقاد و فیبرینولیتیک، کاربرد و نحوه پایش 21/19/1091 10
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 برنامه زمان بندی درس )عملی(

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 دکتر حسینی بررسی رده مگاکاریوسیتی در مغزاستخوان و خون محیطی 16/90/1091 1

 دکتر حسینی و تخمین شمارش آن از روی الم هابررسی تعداد و مورفولوژی پالکت 23/90/1091 2

 دکتر حسینی و تورنیکه BT ،CTهای انجام تست 90/90/1091 3

 دکتر حسینی های کواگولومتراساس کار دستگاه 10/90/1091 0

 دکتر حسینی بررسی الگوریتم آزمایشات انعقادی 21/90/1091 5

 دکتر حسینی به روش دستی و دستگاهی TTو  PT ،PTTانجام آزمایشات  20/90/1091 6

0 95/90/1091 Mixing study دکتر حسینی جهت شناسایی اختصاصی کمبود فاکتورهای انعقادی 

 دکتر طبیبیان )مرکز هموفیلی( ها تشخیص آزمایشگاهی و قبل از تولد هموفیلی هماهنگی با مدرس 0

 دکتر حسینی اندازه گیری غلظت فیبرینوژن 12/90/1091 0

 حسینیدکتر  D-dimerو  FDPهای انعقادی انجام تست 10/90/1091 19

 دکتر حسینی های تشخیصی ضدانعقادهای لوپوسیانجام تست 26/90/1091 11

 دکتر طبیبیان )مرکز هموفیلی( (Protein Sو  Protein Cانجام آزمایشات انعقادی ترومبوفیلی ) هماهنگی با مدرس 12

 (هموفیلیدکتر طبیبیان )مرکز  (ATIIIو  APCRانجام آزمایشات انعقادی ترومبوفیلی ) " 13

 آقای جاذبی )مرکز هموفیلی( های انعقادیآشنایی با اصول اگریگومتری و کاربرد آن در تشخیص بیماری " 10

 دکتر رازانی اصول ترومبواالستوگرافی و کاربرد آن 93/19/1091 15

 دکتر رازانی فلوسیتومتری و نقش آن در کمک به تشخیص اختالالت پالکتی 19/19/1091 16

 دکتر طبیبیان )مرکز هموفیلی( های مولکولی جهت تشخیص اختالالت پالکتی و انعقادیروش هماهنگی با مدرس 10


