
 

 دانطکذه

 ترهی قبلب نگبرش طرح درس

 

 علًم آسمایطگاَیپیًستٍ کارضىاسی  پىجداوطجًیان تزم  هخبطببى:                                          2آسمایطگاٌ خًن ضىاسی ػنواى درس :  

 سواالت فراگیر:سبػت پبسخگویی به                                ياحذ 1(احذ:)یب سهن استبد از واحذد وتؼذا

 اقای بزسگز هذرس:                                  نین سبل اول 21-8دوضنبه )روز،سبػت و نیوسبل تحصیلی( هبى ارائه درس:ز

 2و همزمان خون شناسی  1خون شناسی  درس و پیص نیبز:

 

 هذف کلی درس :

علهو  آزمایشهگاهی بتودنهذ سهلوی ههای آموزش روش های مختلف آزمایشگاهی هماتولوژی به نحوی کهه کارشهنا  

 خونی رد شناسایی و آزمایشات مختلف خون شناسی رد شخصاً دنجا  دهذ.
 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 هذاف کلی جلسبت : )جهت هر جلسه یک هذف(ا

 اصًل ي ريش صحیح بزرسی الم َای خًوی ي مغشاستخًان را بذاوذ. .1

 يئیذی ي میلًئیذی را بٍ تفکیک تطخیص دَذ.اوًاع سلًل َای ردٌ اریتز .2

 ريش َای تطخیصی آرمایطگاَی اوًاع بیماری َای َماتًلًصیکی را بذاوذ. .3

 اوًاع لًسمی َای خًن ي مغشاسىخًان را تطخیص دَذ. .4

 اصًل ي کاربزد ريش َای گًواگًن روگ آمیشی َای سیتًکمیکال را بطىاسذ ي ضخصاً اوجام دَذ. .5

 دی را اوجام دادٌ ي تفسیز کىذ.آسمایطات مختلف اوعقا .6

 
 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه

 جلسه اول                  

 ي مزير اسمیز خًن محیطیآضىایی   هذف کلی:

 :اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 درستی اوجام دَذسلًل َای وزمال مًجًد در خًن محیطی را تطخیص دادٌ ي ضمارش افتزاقی لکًسیت را بٍ -1-1

 دومجلسه              

  با بافت مغش استخًانآضىایی   هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 سلًلُای مختلف خًوی در َمٍ ردٌ َا را تطخیص دَذ ي پیص ساسَای خًوی را افتزاق دَذ -1-2

 سوم جلسه 

 ادمطالعٍ الم َای مزبًط بٍ لًسمی میلًئیذی ح هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 را افتزاق دَذ لًسمی میلًئیذی حادسیز گزيٌ َای مًرفًلًصی  -1-3

 چهبرمجلسه               



 مطالعٍ الم َای مزبًط بٍ لًسمی لىفًئیذی حاد هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
 را افتزاق دَذ ئیذی حادلًسمی لىفًسیز گزيٌ َای مًرفًلًصی  -1-4 

 پنجنجلسه            

 مطالعٍ الم َای مزبًط بٍ اختالالت میلًپزيلیفزاتیً هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
 مطخصات آسمایطگاَی ي مًرفًلًصی بیماری مختلف میلًپزيلیفزاتیً را تًصیف کىذ -1-5

 ضطنجلسه         

 ی مزبًط بٍ اختالالت میلًپزيلیفزاتیًمطالعٍ الم َا هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
 مطخصات آسمایطگاَی ي مًرفًلًصی بیماری مختلف میلًپزيلیفزاتیً را تًصیف کىذ با محًریت تزمبًسیتًس ايلیٍ، پلی سایتمی يرا ي متاپالسی -1-6 

 میلًییذ

 

 هفتن جلسه            

 مطالعٍ الم َای مزبًط بٍ اختالالت لىفًپزيلیفزاتیً هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
 را تًصیف کىذ لىفًپزيلیفزاتیًمطخصات آسمایطگاَی ي مًرفًلًصی بیماری مختلف  -1-7

 

 هطتن جلسه            

 مطالعٍ الم َای مزبًط بٍ اختالالت لىفًپزيلیفزاتیً هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 را تًصیف کىذ با محًریت لىفًم َای غیز ًَچکیه لىفًپزيلیفزاتیًمطخصات آسمایطگاَی ي مًرفًلًصی بیماری مختلف  -1-8

 

 نهن جلسه           

 اوًاع روگ آمیشی َای سیتًکمیکال هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 ای اختصاصی ي تفسیز مًارد کاربزدی َز کذاماوجان روگ آمیشی َ -1-9

 هند جلسه         

 ((CTي سمان تطکیل لختٍ  (BTاوجام تست سمان سیالن ) هذف کلی:

 اهذاف ویژه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 تسلط در اوجام درست ي قابل تکزار تست َای مذکًر : -1-10

 هنیبزد جلسه            

 PTTي  PTوعقادی اوجام تست َای ا هذف کلی:



 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
 تسلط در اوجام درست ي قابل تکزار تست َای مذکًر -1-11

 هندوازد جلسه          

 FDPي  D-dimmerدنجا  تست  هذف کلی:

 اهذاف ویژه:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 تسلط در اوجام درست ي قابل تکزار تست َای مذکًر -1-12

 هنسیسد جلسه           

 امتحان پایان تزم

 هنببغ:

Dacie and Lewis, Practical Hematology 
 

Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods 
 روش تذریس:

 

 اوًاع مًاد ي کیت َای آسمایطگاَی مًرد ویاسيایت بزد، ماصیک يایت بزد، کامپیًتز، يیذئًپزيصکتًر، الم َای خًن ي مغشاسىخًان،   وسبیل آهوزضی :

 
 

 سنجص و ارزضیببی 

 سبػت تبریخ  سهن از نوره کل)بر حسب درصذ( روش       آزهوى

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیس

     ترم آزهوى هیبى 

     آزهوى پبیبى ترم

ور فؼبل در ضح

 کالس

    

 

 س و انتظبرات از دانطجو:هقررات کال
 

 

 

 

 دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هذرس:             نبم و اهضبی هذیر گروه:                نبم و اهضبی هسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :



 ...............جذول زهبنبنذی درس

 روز و سبػت جلسه :
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