
 

 

شتی، ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه پیرازپشکی

 هماتومورفولوژی :طرح درسفرم 

 اطالعات عمومی
های مولکولی و سیتوژنتیک در تشخیص روش :پیش نیاز  (عملیواحد ) 3 :واحدنوع تعداد /  هماتومورفولوژی :درس نام هماتولوژی و بانک خون :گروه

 شناسیهای نوین در خونپیشرفت، خونی هایبیماری

و  شناسی آزمایشگاهیخون :رشته

 علوم انتقال خون

 اول :نیمسال 1401 - 1402 :سال تحصیلی (.Ph.Dدکتری تخصصی ) :مقطع تحصیلی

  تحقیقات هماتولوژیآزمایشگاه  :مکان تشکیل کالس 9-12 چهارشنبه :زمان تشکیل کالس گروه هماتولوژی :مدرسین صفا دکتر :مسئول درس

 مقدمه:
 به تشخیص صحیح رسیده شود.شود تا در کنار دیگر اطالعات آزمایشگاهی و بالینی های مختلف خون محیطی و مغزاستخوان تهیه شده از افراد سالم و بیمار پرداخته میدر این درس به آموزش عملی الم

 

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

  های خونی نرمال و غیرطبیعی در خون محیطی و مغزاستخوانتشخیص انواع سلولتوانایی 

  های آزمایشگاهی و بالینیها و ارتباط آن با سایر یافتهخونیتشخیص انواع کمتوانایی 

  های سفیدگلبولتشخیص انواع اختالالت خوش خیم و بدخیم توانایی 

  های آزمایشگاهی و عالوم بالینیهای خون محیطی و مغزاستخوان و ارتباط آن با دیگر تستگزارش انواع المقابلیت 

 هدف کلی:

در خون محیطی و مغزاستخوان  گزارش انواع مختلف سلولبه نحوی که فراگیر قادر به  های خونی و ...های خونی در حالت سالمت و بیماریکامل با اشکال مختلف سلولآشنایی 

 ها به تشخیص اولیه بیماری برسد.بوده و بتواند با کمک دیگر یافته
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 برنامه زمانی روش ارزیابی روش تدریس حیطه اهداف سرفصل موضوعات اهداف عینی

  های انواع مورفولوژی سلولآگاهی از

خونی در خون محیطی و 

 مغزاستخوان

 
  مورفولوژی انواع آگاهی کامل از

های خونی خوش خیم و بیماری

 بدخیم

 
  روند تشخیص بر  کاملتسلط

های خونی با کمک انواع بیماری

های آزمایشگاهی روتین، تست

 تخصصی و عالئم بالینی

 بررسی الم خون محیطی و مغزاستخوان افراد سالم 

  هاهای قرمز در انواع بیماریگلبولبررسی مورفولوژی 

  هاخونیآزمایشگاهی انواع کمبررسی مورفولوژی و 

 هاهای سفید در انواع بیماریبررسی مورفولوژی گلبول 

  بررسی مورفولوژی و آزمایشگاهی انواع اختالالت خوش

 های سفیدخیم و بدخیم گلبول

 های انعقادی مربوطه در ها و تستبررسی مورفولوژی پالکت

 هاانواع بیماری

  ،عالئم بالینی، بحث و بررسی انواع آزمایشات تخصصی

های اتیولوژی، پیش آگهی و سیر درمان در انواع بیماری

 خونی ذکر شده در باال

 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 

 دانشجوبه 

جدول 

پیوست شده 

در صفحه 

 آخر

 و پاسخ به سواالت مربوطه های گروهیدر حیطه موضوعات درس، شرکت در بحث و پروژه شناخت مفاهیم، ارائه کنفرانس تکلیف دانشجو

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

 .Color atlas of clinical haematology (Hoffbrand), last edition آموزشیمنابع 

Practical Hematology (Dacie), last edition. 

Blood cell (Barbara J. Bain), last edition. 

 در این زمینه بالمانع است.التین یا فارسی هرگونه کتاب مطالعه 
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 برنامه زمان بندی درس

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 دکتر حسینی و مغزاستخوان PBSهای نرمال مطالعه سلول 20/07/1401 1

 دکتر حسینی های قرمزدودمان گلبول بررسی 20/07/1401 2

 صفادکتر  های قرمزگلبول انواع مورفولوژی های مربوط بهمطالعه الم 20/07/1401 3

 دکتر حسینی آمیزی آهن در مغزاستخوانفقرآهن و رنگ آنمیهای مربوط به مطالعه الم 27/07/1401 4

 دکتر حسینی های مزمن و سیدروبالستیکهای آنمی بیماریبررسی الم 27/07/1401 5

 دکتر امینی   ی ماکروسیتیک و مگالوبالستیکهاآنمیانواع های مربوط به مطالعه الم 04/08/1401 6

 دکتر امینی های همولیتیک ناشی از نقایص غشایی و آنزیمیآنمیهای مربوط به المبررسی  04/08/1401 7

 دکتر امینی های همولیتیک ناشی از نقایص ساختاری هموگلوبینآنمیهای مربوط به الممطالعه  11/08/1401 8

 دکتر امینی هاهای مربوط به تاالسمیالمبررسی  11/08/1401 9

 دکتر شهیدی های آپالستیک و کم کاری مغزاستخوانآنمیهای مربوط به الممطالعه  18/08/1401 10

 دکتر شهیدی هاهای کمی و کیفی پالکتهای مربوط به بیماریالمبررسی  18/08/1401 11

 دکتر شهیدی سفیدهای دودمان گلبول بررسی 25/08/1401 12

 شهیدیدکتر  هاهای مربوط به اختالالت خوش خیم نوتروفیلالممطالعه  25/08/1401 13

 دکتر شهیدی هاهای مربوط به اختالالت خوش خیم لنفوسیتی و مونوسیتالمبررسی  02/09/1401 14

 دکتر شهیدی ایهای ذخیرههای مربوط به بیماریالممطالعه  02/09/1401 15

 دکتر امینی های مربوط به لوسمی میلوئیدی حادبررسی الم 09/09/1401 16

 دکتر امینی های مربوط به لوسمی میلوئیدی مزمنالممطالعه  09/09/1401 17

 دکتر حسینی های میلودیسپالستیکهای مربوط به سندرومبررسی الم 16/09/1401 18

 دکتر حسینی های مربوط به اختالالت میلوپرولیفراتیو/ میلودیسپالستیکمطالعه الم 16/09/1401 19

 امینیدکتر  لوسمی لنفوئیدی حادهای مربوط به بررسی الم 23/09/1401 20
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 امینیدکتر  های مربوط به لوسمی لنفوئیدی مزمنمطالعه الم 23/09/1401 21

 دکتر صفا های مربوط به سایر اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمنبررسی الم 30/09/1401 22

 دکتر صفا های پالسماسلهای مربوط به دیسکرازیمطالعه الم 30/09/1401 23

 اساتید گروه مرور الم 07/10/1401 24

 اساتید گروه مرور الم 14/10/1401 25


