
 

 

شتی، ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه پیرازپشکی

 شناسیهای خونآزمایشتفسیر  :طرح درسفرم 

 اطالعات عمومی
 3و  2، 1شناسی خون :پیش نیاز تئوری واحد 2 :واحدنوع تعداد /  شناسیخونهای تفسیر آزمایش :درس نام هماتولوژی و بانک خون :گروه

 اول :نیمسال 1401 - 1402 :سال تحصیلی کارشناسی ارشد :مقطع تحصیلی شناسی آزمایشگاهیخون :رشته

 دانشکده پیراپزشکی :مکان تشکیل کالس 10-12 چهارشنبه :زمان تشکیل کالس صفا، دکتر امینی دکتر :مدرسین صفا دکتر :مسئول درس

 مقدمه:
های های فراوانی همراه بوده و معموالً برای تشخیص دقیق و قطعی و همچنین پیگیری سیر درمان به آزمایشات و یا سایر تستبالینی بیمار در اغلب موارد با چالشگزارش نتایج آزمایشگاهی و ارتباط آن با عالئم 

 ای برخوردار است.های مربوطه از اهمیت ویزهاریباشد؛ لذا این درس با هدف آشنایی با ارتباط آزمایشات روتین و تخصصی هماتولوژیکی با انواع بیمپاراکلینیکی نیاز می

 

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

 ئم بیماریتوانایی گزارش صحیح و کامل آزمایشات هماتولوژیکی و ارتباط نتایج با یکدیگر و عال 

  بیماران خونی و ارتباط با دیگر آزمایشات خونتفسیر نتایج ملکولی 

  های تکمیلی به پزشکسایر تست توصیه کردنتوانایی 

 

 هدف کلی:

در تشخیص بیماری به  ها به نحوی که فراگیر قادر باشدهای تشخیصی اختالالت خونی و ارتباط آن با دیگر آزمایشات و عالئم بالینی بیمار و توانایی تفسیر آنانواع روشآشنایی با 

 مورد نیاز را به پزشک پیشنهاد دهد.های تخصصی تستپزشک کمک شایانی کرده و همچنین انجام سایر 
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 برنامه زمانی روش ارزیابی روش تدریس حیطه اهداف سرفصل موضوعات اهداف عینی

  انواع آزمایشات روتین و آگاهی از

 تخصصی هماتولوژی

 
 گزارش و تفسیر  آگاهی کامل از نحوه

 آزماشات خونی

 
  تسلط کافی بر آزمایشات

ها با دیگر هماتولوژیکی و ارتباط آن

 آزمایشات و عالئم بالینی بیمار

 
 های تکمیلی و آگاهی از سایر تست

 ها به پزشکپیشنهاد مناسب آن

 تفسیر آزمایشات روتین هماتولوژی 

 های تفسیر هیستوگرامCBC 

  تفسیرHLA typing و کاربرد آن در پیوند مغزاستخوان 

  آشنایی با ایمونوفنوتایپینگ، تفسیر آن و ارتباط با

 های خونیبدخیمی

 های اختصاصی سیستم انعقادتفسیر تست 

 تفسیر و گزارش منحنی های الکتروفورز هموگلوبین 

  تفسیر نتایجRQ-PCR های خونیدر انواع بیماری 

  آزمایش و عالئم بالینی گزارش نویسی و ارتباط نتایج چند

های خونی و پیشنهاد انجام اقدامات تکمیلی به با بیماری

 پزشک

 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 نحوه نمره دهی

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

Postgraduate hematology (Hoffbrand), last edition. 

Practical Hematology (Dacie), last edition. 

Clinical and Laboratory Hematology (Shirlyn McKenzie), last edition. 
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 بندی درس )تئوری(برنامه زمان 

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 کتر امینید -دکتر صفا CBCهای تفسیر هیستوگرام 16/07/1401 1

کتر امینید -دکتر صفا با الم خون محیطی و دیگر آزمایشات بیمار CBCارتباط تست  23/07/1401 2  

دکتر امینی -صفادکتر  الکتروفورز هموگلوبین و ارتباط با سایر آزمایشات خونی و غیر خونی 30/07/1401 3  

دکتر امینی -دکتر صفا های الکتروفورز هموگلوبین و تشخیص انواع اختالالت آنفسیر گرافت 30/07/1401 4  

دکتر امینی -دکتر صفا و ارتباط با دیگر آزمایشات   PT ،PTTهای انعقادی تفسیر تست 07/08/1401 5  

دکتر امینی -دکتر صفا و ارتباط با دیگر آزمایشات FIB ،FDP ،D-dimer های انعقادی تفسیر تست 07/08/1401 6  

دکتر امینی -دکتر صفا های تشخیصی ضدانعقادهای لوپوسیآشنایی با تست 14/08/1401 7  

دکتر امینی -دکتر صفا ها و چگونگی گزارش آنفسیر آزمایشات تشخیصی ضدانعقادهای لوپوسی، ارتباط با سایر تستت 21/08/1401 8  

دکتر امینی -دکتر صفا (ATIIIو  Protein C ، Protein S ،APCRتفسیر آزمایشات انعقادی ترومبوفیلی ) 28/08/1401 9  

دکتر امینی -دکتر صفا آشنایی با آزمایشات مولکولی ترومبوفیلی 05/09/1401 10  

دکتر امینی -دکتر صفا آشنایی با ایمونوفنوتایپینگ و تفسیر آن 12/09/1401 11  

دکتر امینی -دکتر صفا های خونیارتباط ایمونوفنوتایپینگ با بدخیمی 12/09/1401 12  

دکتر امینی -دکتر صفا های خونیهای مولکولی جهت تشخیص و پیگیری سیر درمان بدخیمیبا تستآشنایی  19/09/1401 13  

دکتر امینی -دکتر صفا های سیتوژنتیک در تشخیص اختالالت خونیکاربرد روش 26/09/1401 14  

دکتر امینی -دکتر صفا ( Case reportهای ایمونوفنوتایپینگ و مولکولی در تشخیص بیماران خونی )ستفاده از روشا 03/10/1401 15  

16 10/10/1401 HLA Typing دکتر امینی -دکتر صفا و پیوند مغزاستخوان  

 دکتر براتی های خونی( در تشخیص ژنتیکی بیماریNGS) Next Generation Sequencingکاربرد  17/10/1401 17


