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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

                                                                       هماتولوژی  گروه آموزشی:        پیراپزشکی  دانشکده:

 کارشناسی پیوسته علوم آزمايشگاهی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 1هماتولوژی  یش نیاز:پ    نظری  د:نوع واح     2     تعداد واحد: 2هماتولوژی  نام درس: 

  مکان برگزاری:   8-11 :ساعت  سه شنبه  :زمان برگزاری كالس: روز

   دكتر صفا مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 ، دكتر كاظمی رضوانی، دكتر صفادكتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
انواع لوسمی های میلوئیدی و لنفوئیدی، انواع لنفوم و سندروم میلودیس پالستیک،  در این درس دانشجو با

 بدخیمی های پالسماسل، پالکت و بیماری های پالکتی، انعقاد و بیماری های انعقادی، فیبرینولیز و ترومبوز،

 بررسی و شمارش سلولی مایعات بدن و کاربرد فلوسیتومتری در هماتولوژی آشنا خواهد شد.
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 بعد از گذراندن این دورهدانشجو هدف كلی آشنایی دانشجو با انواع بدخیمی های گلبول سفید و پالكت می باشد. 

 اطالعات نظری در این مباحث را كسب می كند.

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.همان اهداف رفتاری انداست كه در واقع  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 و روش های تشخیص را نام ببرد. انواع لوسمی و طبقه بندی آن ها

 انواع لوسمی حاد میلوئیدی و لنفوئیدی را توضیح دهد.
 اصول فلوسیتومتری و كاربرد آن را در هماتولوژی بداند.

 اختالالت میلوپرولیفراتیو و لنفوپرولیفراتیو را شرح دهد.

 پالسما سل، لنفوم های هوچکین و غیرهوچکین را توضیح دهد.دیس كرازی های 

 سندرم های میلو دیس پالستیک را شرح دهد.
 بررسی مورفولوژیک و شمارش سلولی مایعات بدن را بداند.

 پالكت و بیماری های پالكتی را شرح دهد.

 انعقاد و فاكتورهای انعقادی را شرح دهد.
 ی ارثی و اكتسابی را توضیح دهد. بیماری های انعقادی و خونریزی دهنده

 فیبرینولیز و ترومبوز را شرح دهد.
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 های تدريس:شیوه

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) -بحث گروهی - پرسش و پاسخ - سخنرانی برنامه ریزی شده -سخنرانی
   فیلم آموزشی -

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 . حضور فعال و منظم در كالس درس1

 بحث های كالسی . مشاركت در 2
 

 

 وسايل کمک آموزشی:  
   موزشیآفیلم  – پروژكتور اسالید - وایت برد

 

 

 کل()از نمره  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد  90آزمون پایان ترم

 نمره درصد 00 ركت فعال در كالس ش

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح -جور كردنی -ایچندگزینه - پاسخ كوتاه -تشریحی

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

  :منابع انگلیسی -

 کتاب هماتولوژی هنری ديويدسون 

 کتاب هماتولوزی هافبراند 
 

 مهارت های آزمايشگاهی در خون شناسی دکتر گل افشان  منابع فارسی:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي  

 درسي و آموزشي ریزیبرنامهواحد 

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر صفا لوسمی  1

 دكتر صفا لوسمی : تعریف ، طبقه بندی ، پانوژنیسیته و تشخیص 2

 صفادكتر  (AMLلوسمی های حاد میلوئیدی ) 3

 دكتر صفا لوسمی حاد لنفوئیدی 4

 دكتر صفا اصول فلوسیتومتری و كاربرد آن در هماتولوژی 5

 (MPNنئوپالسم های میلوپرولیفراتیو )  6

Myelofibrosis,ET,PCV,CML 

 دكتر رضوانی

 اختالالت لنفوپرولیفراتیو 7

HCL,PLL,CLL 

 دكتر رضوانی

 دكتر رضوانی دیسکرازی های پالسماسل 8

 دكتر صفا لنفوم های هوچکین و غیر هوچکین 9

 سندرم های میلودیس پالستیک 11

MDS 

 دكتر رضوانی

مایعات بدن شامل : شمارش سلول های مایع نخاع و سینوویال و بررسی  11

 مورفولوژیک

 دكتر كاظمی

 دكتر صفا پالكت ها  و بیماری های پالكتی 12

 رضوانیدكتر  انعقاد و فاكتور های انعقادی 13

 دكتر رضوانی بیماری های انعقادی و خون ریزی دهنده ی ارثی و اكتسابی 14

 كتر رضوانید و روشهای بررسی آنفیبرینولیز  15

 كتر رضوانید رویکردهای درمانی تشخیصی آن علل و ،ترومبوز 16

 


