
 

 

شتی، ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه پیرازپشکی

 خونیهای بیماریرویکرد تشخیصی  :طرح درسفرم 

 اطالعات عمومی
های مولکولی و سیتوژنتیک در تشخیص روش :پیش نیاز  (عملی 1تئوری،  1واحد ) 2 :واحدنوع تعداد /  خونیهای رویکرد تشخیصی بیماری :درس نام هماتولوژی و بانک خون :گروه

 های خونیبیماری

و  شناسی آزمایشگاهیخون :رشته

 علوم انتقال خون

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

، دکتر صفا، دکتر ذاکر، رضوانی دکتر :مدرسین رضوانی دکتر :مسئول درس

 انصاریدکتر 

دانشکده پیراپزشکی، بیمارستان علی  :مکان تشکیل کالس 10-12نبه شیک :کالسزمان تشکیل 

  اصغر

 مقدمه:

 .آشنایی کامل پیدا گرددها بیماریاین اصول صحیح نحوه برخورد با با شود تا مختلف خون و مغزاستخوان پرداخته می آزمایشگاهی و بالینی اختالالتدر این درس به آموزش 
 

 )آنچه دانشجو در آینده شغلی، در رابطه با این درس قرار است مورد استفاده قرار دهد(: 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 سفیداع اختالالت خوش خیم و بدخیم گلبولتشخیص انوتوانایی 

 نحوه برخورد با اختالالت خونی مختلف 

 های خونی و نحوه درمان و پیگیریآشنایی با عوارض بیماری 

 هدف کلی:

 .هاهای خونی و نحوه برخورد به آناصول آزمایشگاهی و بالینی بیماریکامل باآشنایی 
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 برنامه زمانی روش ارزیابی روش تدریس اهدافحیطه  سرفصل موضوعات اهداف عینی

  های انواع مورفولوژی سلولآگاهی از

خونی در خون محیطی و 

 مغزاستخوان

 
  انواع مورفولوژی آگاهی کامل از

های خونی خوش خیم و بیماری

 بدخیم

 
  روند تشخیص بر  کاملتسلط

های خونی با کمک انواع بیماری

های آزمایشگاهی روتین، تست

 و عالئم بالینیتخصصی 

 بررسی الم خون محیطی و مغزاستخوان افراد سالم 

  هاهای قرمز در انواع بیماریگلبولبررسی مورفولوژی 

 هاخونیانواع کم و بالینی آزمایشگاهی بررسی 

 هاهای سفید در انواع بیماریبررسی مورفولوژی گلبول 

  خیم عالئم بالینی انواع اختالالت خوشبررسی مورفولوژی و

 های سفیدو بدخیم گلبول

 های انعقادی مربوطه در ها و تستبررسی مورفولوژی پالکت

 هاانواع بیماری

  ،بحث و بررسی انواع آزمایشات تخصصی، عالئم بالینی

های اتیولوژی، پیش آگهی و سیر درمان در انواع بیماری

 خونی ذکر شده در باال

 شناختی

 عملکردی

 سخنرانی کالسیک

 

 تعاملیسخنرانی 

 

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 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

 .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. 

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

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 دکتر رضوانی هاتشخیص آزمایشگاهی انواع آنمیروتین های روش 17/07/1401 1

 دکتر رضوانی هاخونیآزمایشات تخصصی جهت تشخیص کم 24/07/1401 2

 دکتر ذاکر MDSو  AMLهای تشخیص روش 01/08/1401 3

 دکتر ذاکر (MPNتشخیص اختالالت میولوپرولیفراتیو ) 08/08/1401 4

 دکتر صفا (ALLلوسمی لنفوئیدی حاد )های تشخیص روش 15/08/1401 5

 دکتر رضوانی ( و اختالالت پالسماسلLPNهای لنفوپرولیفراتیو )تشخیص نئوپالسم 22/08/1401 6

 دکتر ذاکر های پالکتیتشخیص بیماری 29/08/1401 7

 دکتر صفا آن هایچالش و انعقاد آزمایشگاهی هایتست 06/09/1401 8

 دکتر صفا هاو گایدالین لوپوس 13/09/1401 9
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 برنامه زمان بندی درس )عملی(

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 )بیمارستان علی اصغر( گروه انکولوژی هاآنمیرویکرد بالینی در  هماهنگی با مدرس 1

 " اختالالت هموالیتیک نحوه برخورد با " 2

 " رویکرد بالینی در ترومبوسیتوپنی " 3

 " نحوه برخورد با پان سیتوپنی " 4

 " نوتروپنیرویکرد بالینی در  " 5

 " ائوزینوفیلی نحوه برخورد با " 6

 " خیم لنفوسیتینحوه برخورد با اختالالت خوش " 7

 " نحوه برخورد با پلی سیتمی " 8

 " هپاتواسپلنومگالیرویکرد بالینی در  " 9

 " لنفادنوپاتی نحوه برخورد با " 10

 " های خونی حادنحوه برخورد با نئوپالسم " 11

 " رویکرد بالینی در اختالالت مزمن خونی " 12

 " های پالسماسلدیسکرازی  نحوه برخورد با " 13

 " های خونیبا عوارض نئوپالسمنحوه برخورد  " 14

 " اختالالت خونریزی دهنده نحوه برخورد با " 15

 " رویکرد بالینی در ترومبوز " 16

 " های خونی جهت بیماران هماتولوژیکرویکرد بالینی مصرف فرآورده " 17


