
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
  2خون شناسی ) درس course planطرح  دوره (

  

  2خون شناسی نام درس :  

  27/06/97تاریخ برگزاري   یک ترم طول دوره :

  دانشکده پیراپزشکی محل برگزاري :  3تعداد واحد :

  ندارد پیش نیاز :  دکتر علی اصغر آیت للهیگروه مدرسین :

علوم  کارشناسی ناپیوستهفراگیران :رشته و مقطع تحصیلی 
  ازمایشگاهی

  

  

  ف کلی :اهدا
زمینه تشخیص کم  .شناخت خون شناسی در حدي که کارشناس بتواند آزمون هاي روزمره و تخصصی و خونشناسی را انجام داده و آشنایی در1

  خونی ها و بیماریهاي دیگر که به شکلی بافت خون ساز را درگیر می کنند پیدا کند.
  آزمون هاي روزمره در خون شناسی .2
  .سیستم خون ساز3
  کم خونی ها.4
  لوسمی هاي حاد و مزمن.5
  .لنفوم،تعریف،طبقه بندي،اپیدمیولوژي،پاتوژنسیته6
  .سیستم هاي انعقاد خون  شامل7
  

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
  دانشجو باید بتواند: 1- 1
  ضد انعقادها 1- 2
  رنگ آمیزي 1- 3
  سرعت رسوب 4-1
  شمارش سلولی 5-1
  هموگلوبین 1- 6
  رتیکولوسیت 7-1
  سیستم هاي اتوماتیک 1- 8
  دستگاههاکنترل کیفی  1- 9
  الکتروفورز هموگلوبین 10-1
  شمارش سلولی مایعان بدن 1- 11
  سلول مادر 1- 12
  فاکتور هاي رشد و نسخه برداري 1- 13
  یدي و مایلوئیديرده هاي اریتروئ 1- 14
  رده مگالوکاریوسیتی 1- 15
  بیماریهاي خونریزي دهنده 1- 16
  اختالالت پالکتی 1- 17
  انعقاد درون عروقی منتشره 1- 18
  مرفولوژي گلبول هاي قرمز در سالمت و بیماري 1- 19



  مرفولوژي گلبول هاي سفید در سالمت و بیماري 20-1
  آنمی فقرآهن و مگالوبالستیک 1- 21
  کم خونی اپالستیک 1- 22
  کم خونی همولیتیک 1- 23
  کم خونی هاي همو لیتیک با اختالل غشاء 1- 24
  کم خونی هاي اتوایمیون 1- 25
  اختالالت آنزیمی  1- 26
  هموگلوبین اوري حمله اي شبانه 1- 27
  سندروم هاي تاالسمی و هموگلوبینوپاتی ها 1- 28
  لوسکس حاد مایو بالستیک 1- 29
  سیتوشیمی  30-1
  لوسمی حاد لنفوبالستیک 1- 31
  اختالالت لنفوپرولیفراتیو (لوسمی مزمن لنفوبالستیک) 1- 32
  لوسمی سلول هاي مادر 1- 33
  )Multiple myelomaمیلوم مالتیپل ( 1- 34
  لیفراتیو(لوسمی مزمن میلوسیتیک)اختالالت میلوپرو 1- 35
  پلی سیتمی 1- 36
  )ETترومبوسیتمی اولیه ( 1- 37
  )MMMمیلوفیبروز با متاپالزي میلوئیدي( 1- 38
  سندرم میلودیس پالستیک 1- 39
  تعریف لنفوم و طبقه بندي هاي رایج را بداند. 1- 40
  پاتوژنسیته آشنا شود.با اپیدمیولوژي و نظریه هاي  1- 41
  در موردلنفوم را آموزش  ببند. WHOطبقه بندي مرفولوژي و  44-1
  زیرکالس هاي لنفوم هوجکین را فرا گیرد. 1- 45

  زیرکالس هاي لنفوم غیر هوجکین را فرا گیرد
  آزمایشهاي روزمره  46-1
  بازنده هاي انغقادي 1- 47
  استعداد به لختگی 48-1

  
  روش تدریس :

 )انجام میگیرد.CDآموزشی (ویدیو پروژکتور،آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیري از وسائل کمک  •
پرسش در حین  درس،پایان هر جلسه به پرسش  ذیرشپبه منظور اثر بخشی آموزشی و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان ضمن  •

  و پاسخ اختصاص داده میشود.
  سیاست ها و قوانین کالس :

 10حداقل نمره قبولی   §
  0تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس   §

  
 : ایف و تکالیف دانشجوظو

 کوئیزهاي مختلف در هر جلسه  •
  برگزاري امتحان میان ترم و پایان ترم •

  



  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  نمره 3ارائه کنفرانس دانشجویی سر کالس و با استفاده از رفرنس هاي معتبر علمی  

 کوئیزهاي مختلف در هر جلسه 
  میان ترم و پایان ترمبرگزاري امتحان 

  
  تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :

  در آخر ترم بر اساس تقویم آموزشی امتحان نهایی گرفته میشود 
جزوه درسی ارائه شده توسط استاد پاور پوینت هاي تهیه شده توسط استاد پاورپوینت هاي تهیه شده توسط دانشجو در کنفرانس منابع مطالعه 

  شده هاي ارائه 
  2015خون شناسی هنري چاپمنابع اصلی :

  خون شناسی مکنزي چاپ آخر
  خون شناسی هافبراند چاپ آخر

  کتاب خون شناسی ویلیام چاپ آخر 
  مجالت ژورنال هماتولوژيمنابع براي مطالعه بیشتر :

  
  Text book of Blood banking and transfusion Medicine; Rudman S.V; late edition 
  Blood Banking and Transfusion Medicien: Basic principles & Practice, Hillyer; late Edition 

.Clinical practice of Transfusion medicine L.D. Pet Z, S.N. Swisher; late edition 
  چاپ نیآخر رخشان، دکتر ترجمه) دسونیوید -يهنر( خون انتقال طب و يهماتولوژ  

  پ  چا نیآخر افشان، گل دکتر فیتال خون، بانک و یشناس خون        
  

  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
1  27/06/97  2  Review CBC  دکترعلی

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   چرخه تکاملی و ناهنجاري هاي گلبول سفید  2  03/07/97  2

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لوسمی حاد میلوبالستیک  2  10/07/97  3

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   سندرم هاي میلودیس پالستیک  2  17/07/97  4

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   اختالالت میلوپرولیفراتیو  2  24/07/97  5

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   اختالالت میلوپرولیفراتیو  2         21/07/97  6

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لوسمی حاد لنفوبالستبیک  2  28/07/97  6

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   اختالالت لنفوپرولیفراتیو  2  05/08/97  7

  اصغرآیت اللهی
7  12/08/97        2  

  
دکترعلی   اختالالت لنفوپرولیفراتیو

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لنفوم  2  19/08/97  8



  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   انعقاد  2  26/08/97  9

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   انعقاد  2  03/09/97  10

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   انعقاد  2  10/09/97  11

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   انعقاد  2  17/09/97      12

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   مایعات بدن  2  24/09/97      13

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   مایعات بدن  2  01/10/97  14

  اصغرآیت اللهی
 


