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 1 

 

 کالس درس در یک هفته( ساعت از 2)برای یک جلسه از درس، برای مثال 

 

کارشناسی پیوسته تحصیلی: یو رشته مقطع  هماتولوژی گروه آموزشی:  دانشکده پیراپزشکی دانشکده:

 علوم آزمایشگاهی
 

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

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

    دکتر صفامسئول درس:    تعداد دانشجویان:

 رضوانی، دکتر کاظمی و دکتر  صفادکتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفاً شرح دهید( :رسدشرح 

انواع لوسمی های میلوئیدی و لنفوئیدی، انواع لنفوم و سندروم میلودیس پالستیک، بدخیمی های پالسماسل، پالکت و بیماری  در این درس دانشجو با
لوژی آشنا فلوسیتومتری در هماتو های پالکتی، انعقاد و بیماری های انعقادی، فیبرینولیز و ترومبوز، بررسی و شمارش سلولی مایعات بدن و کاربرد

 خواهد شد.

 

 هدف کلی: )همان هدف بینابینی طرح دوره است (
را  ثهدف کلی آشنایی دانشجو با انواع بدخیمی های گلبول سفید و پالکت می باشد. دانشجو بعد از گذراندن این دوره اطالعات نظری در این مباح

 کسب می کند.

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید. انواع لوسمی   -

 .می کنند طبقه بندیبر چه اساسی را واع لوسمی نا   -

 را توضیح دهد.پاتوژنیسیته لوسمی    -

 .نواع لوسمی را تشخیص دهدا  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و  انواع لوسمی لوسمی 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی
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 اهداف رفتاری جلسه دوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید.انواع لوسمی  -

 .ندنکمی طبقه بندی بر چه اساسی واع لوسمی را نا -

 .را توضیح دهدپاتوژنیسیته لوسمی  -

 . انواع لوسمی را تشخیص دهد -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و  انواع لوسمی لوسمی 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی

     

     

 
 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید.حاد میلوئیدی  انواع لوسمی -

 ویژگی های تشخیصی انواع لوسمی های حاد میلوئیدی را بیان کنید. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   انواع لوسمی میلوئیدی حاد 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید.انواع لوسمی حاد لنفوئیدی  -

 را فهرست کند. ویژگی های انواع لوسمی حاد لنفوئیدی   -

-  

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان -

 4جلسه
 زمان)دقیقه(مدت 

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   انواع لوسمی حاد لنفوئیدی 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی

     

     

 

 
 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  .اصول فلوسیتومتری چیست  -

 را فهرست کند. کاربرد فلوسیتومتری در هماتولوژی  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و کاربرد اصول  فلوسیتومتری  121
 فلوسیتومتری 

ســخنرانی تعــاملی و 
 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی 
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 رفتاری جلسه ششم:اهداف 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید.انواع نئوپالسم های میلوپرولیفراتیو  -

 را فهرست کند. ویژگی های تشخیصی انواع نئوپالسم های میلوپرولیفراتیو  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   نئوپالسم های میاوپرولیفراتیو 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی 

     

     

 
 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید.انواع اختالالت لنفوپرولیفراتیو   -

 را فهرست کند. ویژگی های انواع اختالالت لنفوپرولیفراتیو  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   اختالالت لنفوپرولیفراتیو 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش شفاهی
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 جلسه هشتم:اهداف رفتاری 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید.دیس کرازی های پالسماسل   -

 را فهرست کند.کرازی های پالسماسل  ویژگی های تشخیصی دیس  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   دیسکرازی های پالسماسل  121
 پرسش و پاسخ

 و کوییز پرسش

     

     

 
 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید.لنفوم های هوچکین و غیر هوچکین  -

 .تشخیصی درمانی برای لنفوم را بداندایجاد و رویکردهای  علل -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

لنفوم های هوچکین و  121
 غیرهوچکین

ســخنرانی تعــاملی و  
 پرسش و پاسخ

 پرسش
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  .سندروم میلو دیس پالستیک را توضیح دهد -

 . ویژگی های انواع سندروم میلو دیس پالستیک را بداند -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   یکسندروم میلو دیس پالست 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش

     

     

 

 
 

 

 یازدهم:اهداف رفتاری جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 

  .شمارش سلولی در مایعات بدن به چه صورت است -

 

 توضیح دهد.  مورفولوژی سلول ها را -

 
 کاربرد مایعات بدن در تشخیص انواع بیماریها را بداند. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   شمارش سلولی مایعات بدن 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 را توضیح دهد. )هدف شناختی( ی ارثی و اکتسابیو بیماری های پالکت، نقش و عملکرد آنها در بدن، پالکت ها 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   پالکت ها و بیماری های پالکت  121
 پرسش و پاسخ

 پرسش

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سیزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 .را فهرست کندفاکتور های انعقادی 

 . آن را تشریح کند در ل، مکانیسمها و عوامل دخیخون انعقاد 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   انعقاد و فاکتورهای انعقادی 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش
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 :اهداف رفتاری جلسه چهاردهم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
  را ذکر نماید.بیماری های انعقادی و خون ریزی دهنده ارثی  انواع -

 را توضیح دهد. بیماری های انعقادی و خون ریزی دهنده ارثی 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انعقادی و خون ریزی بیماری های  121
 دهنده ارثی

ســخنرانی تعــاملی و  
 پرسش و پاسخ

 پرسش

     

     

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 
 ضیح دهد.وموارد اختالل آن و تشخیص را تفیبرینولیز و علت 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

ســخنرانی تعــاملی و   فیبرینولیز 121
 پرسش و پاسخ

 پرسش
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 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ، انواع آن، عوامل مساعد کننده بروز ترومبوز چه بصورت ارثی و چه اکتسابی، و روشهای تشخیص آن را توضیح دهد.ترومبوزایجاد علل 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ترومبوزعلل  ترومبوز 121
 ترومبوز بالینیعوارض 
 تشخیصیروشهای 

ســخنرانی تعــاملی و 
 پرسش و پاسخ

 و امتحان پرسش

     

     

 


