
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

دانشجویان ترم  مخاطبان:                                                               2خون شناسی عنوان درس :  
 پنج علوم آزمایشگاهی

 واحد(                                ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 2تعدادواحد:)
 آقای محی الدین برزگر (             مدرس:99-99اول و نیمسال  8-01،یک شنبه هازمان ارائه درس:   )

  خون شناسی یک درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

عملکرد پالکت و نحوه  اختالالت خوش خیم و بدخیم لکوسیتی ) لوسمی هب( و آموزش 

 عملکرد سیستم انعقبدی و بیمبری هبی مربوطه

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
گرانولوپوئز و لنفوپوئز-0   
 
 ها لكوسیت اختالالت كمي و كیفي -2
 

كلیات لوسمي ها -3  
 

لوسمي میلوئیدي حاد -4  
 

لوسمي لنفوئیدي حاد -9  
 

اختالالت میلوپرولیفراتیو -9  
 

میلودیسپالستیك -اختالالت میلوپرولیفراتیو -7  
 

مزمن و گاموپاتيلوسمي لنفوئیدي  -8   
 

پالكت و عروق -9  
 

کمی پالکت هابیماریهاي  -01   
 

اختالالت عملكردي پالكت و عروق -00   
 

سیستم انعقاد و فیبرینولیز -02  
 

اختالالت انعقادي خونریزي دهنده -03  
  

ترومبوز و داروهای ضد انعقادی -04  
 

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 جلسه اول 

 
 تولید رده های خونی در مغز استخوان و حضور در خون محیطی ف کلی جلسه اول:هد
 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را توصيف کند HSC -1 از لنفوئيدي و ميلوئيدي سازهاي پيش شدن مشتق روند -1-1



 
 نام ببردلكوسيتي را  هاي رده ار يك هر تكامل -2-1
 
 را توضيح دهد ها سيتلكو كنتيك -3-1

 جلسِ دٍم

 هیساى ٍ عولکرد لکَسیت ّا در هغس استخَاى ٍ خَى هحیطیبا آشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 نوتروپني را توضيح دهد و نوتروفيلي اصطالحات -1-2
 توضيح دهد نوتروپني و نوتروفيلي ايجاد داليل -2-2
 توضيح دهد ها نوتروفيل كمورفولوژي تغييرات -3-2
 توضيح دهد ها نوتروفيل عملكردي اختالالت -4-2
 توضيح دهد بازوفيلي و ائوزينوفيلي كننده ايجاد عوامل -5-2
 

 جلسِ سَم

 بذخیوی ّای خًَیبا آشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 را درک ًواییذ آپوپتوز فرايند -1-3

 يلوسم تعريف -2-3

 را بیاى ًوایذ ّا لَسوي اتیَلَشي -3-3

 را هعرفي کٌذ ها لوسمي بندي طبقه -4-3

 جلسِ چْارم                          

  لوسمي میلوئیدي حادبا آشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 را تَضیح دّذ AML کلي خصَصیات  -1-4

 را بیاى ًواییذWHO   ٍ  FAB اساض بر AML بٌذي طبقِ -2-4

 را تَضیح دّذ   AMLّاي  ردُ زیر از یك ّر خصَصیات . -3-4

 را بیاى ًواییذ ّا لَسوي ایجاد در سیتَشًیك ّاي ًاٌّجاري ًقش -4-4

 

 جلسِ پٌجن

 لوسمي لنفوییدی حادبا آشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 ا عٌَاى ًواییذر ALL كلي باليني عالئم -1-5

 را بیاى ًواییذ ALL-B در هحتلف سیتَشًیك ّاي ًاٌّجاري  -2-5

T 3-5- يخصَصیات لَسوي لٌفَییذي حاد پیش ساز ّا تَصیف  

 

 جلسِ ششن

 بیواری ّای هیلَپرٍلیفراتیَبا آشٌایی  ّذف کلی:



 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ
 را بیاى ًواییذ CML هشخصات  -1-6

 را عٌَاى کٌذCML بالستي ٍ تْاجوي فاز هشخصات -2-6

 را هعرفي کٌذ  ٍرا سایتوي پلي تشخیصي هعیارّاي -3-6

 را ًام ببرد هسهي ایذیَپاتیك هیلَفیبرٍز ّاي ٍیصگي -4-6

 را عٌَاى کٌذ اساسي ترهبَسایتوي تشخیص ّاي هعیار -5-6
 
 

 جلسِ ّفتن                        

هیلَدیسپالستیک -تالالت هیلَپرٍلیفراتیَاخ باآشٌایی  ّذف کلی:  

 
 

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ
 را تَضیح دّذ هسهي هیلَهًََسیتي لَسوي -1-7

 را بیاى کٌذ  جَاًاى هیلَهًََسیتي لَسوي آزهایشگاّي خصَصیات -2-7

 را تشریح کٌذ MDSکلي  خصَصیات -3-7

 

 جلسِ ّشتن

 فَییذی هسهي ٍ اًَاع لٌفَم ّالَسوی لٌبا آشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 را بیاى ًواییذ CLL بالیٌي ٍ ایوًََفٌَتیپ خصَصیات -1-8

 را تَضیح دّذ B سلَل پرٍلٌفَسیتي لَسوي -2-8

 را تَضیح دّذ هَیي سلَل لَسوي خصَصیات -3-8

 را تَضیح دّذ کلًَال پلي ٍ هًََکلًَال گاهَپاتي-4-8

 را تَضیح دّذ MMازهایشگاّي  ٍ بالیٌي عالئن -5-8

 جلسِ ًْن               

  عولکرد پالکتی ٍ عرٍق باآشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

را تشریح ًواییذ تَزیع  ٍ تغییرات  فیسیَلَشیك  ٍ فاکتَرّاي رشذ هَثر تَلیذ  پالکتْا-1-9 کیٌیتیك بر    

 را تَضیح دّذ گراًَلْا داخل هحتَیات ٍ ّا پالکت هیكرٍسكَپي تارساخ -2-9

 را تَضیح دّذ خًَي عرٍق کلي ساختواى ٍ اًعقاد در عرٍق ًقش -3-9

 

 جلسِ دّن

  بیواری ّای کوی پالکتی باآشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 را تَضیح دّذ ترٍهبَسیتَپٌي هفَْم ٍ پالکتْا طبیعي هقادیر -1-11



 عٌَاى ًوایذ ترٍهبَسیتَپٌي ایجاد اصلي هكاًیسوْاي -2-11

 را تَضیح دّذ آى ایجادي علل اساض بر پالکتْا کوي بیواریْاي -3-11

 ITPبیواري  آزهایشگاّي ّاي یافتِ ٍ بالیٌي عالئن پاتَشًس، علل، -4-11

 را تَضیح دّذ HITبَیصُ  ٍ دارٍیي ترٍهبَسیتَپٌي ایجاد هكاًیسوْاي -5-11

 را تَضیح دّذ ... ٍ بارداري عفًَتْا، لَپَض، هَارد در ترٍهبَسیتَپٌي -6-11

 را تَضیح دّذ آى اصلي علل ٍ ترٍهبَسیتَز هفَْم -7-11
 

 جلسِ یازدّن              

  اختالالت عولکردی پالکتی باآشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 را تَضیح دّذ شذُ هختل هسیر ًقص اساض بر پالکتْا عولكردي اختالالت -1-11

 را هعرفي ًوایذ vWD بیواري ّاي تیپٍ  vWF ساختواى -2-11

 را تشریح ًوایذ گالًسهاى ترٍهباستٌي ٍ رسَلی برًارد بیواري -3-11

 را تَضیح دّذ پالکتْا هحتَیات ٍ گراًَلْا کیفي ًقایص -4-11

 را تَضیح دّذ عرٍق دٌّذُ خًَریسي شایع ْايبیواری -5-11

 

 

 

 جلسِ دٍازدّن            

 سیستن اًقاد ٍ فیبریٌَلیس باآشٌایی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 شیویایي – فیسیكي خصَصیات ٍ عولكرد اساض بر اًعقادي فاکتَرّايهعرفي  -1-12

 هختصر بطَر اًعقادي َرّايفاکت از یك ّر خصَصیاتهعرفي  -2-12

 را تَضیح دّذ هْار اًعقاد ٍ کٌترل در دخیل هَلكَلْاي عول ًحَُ ٍ اًعقاد کٌترل هكاًیسوْاي -3-12

 آشٌا ًیس آى کٌترل ّاي با هكاًیسن ٍ پالسویي ًظیر دخیل هَلكَلْاي عول ًحَُ ٍ فیبریٌَلیس سیستن ضرٍرت -4-12

 .باشذ

 

 جلسِ سیسدّن              

  اختالالت خًَریسی دٌّذُ باآشٌایی  کلی: ّذف

 اّذاف ٍیژُ:

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 را تَضیح دّذ اًعقادي تستْاي اساض بر اًعقادي اختالالت -1-13

 ارزیابي ًحَُ ٍ آزهایشگاّي ّاي یافتِ ٍ بالیٌي عالئن تَارث، ًحَُ ٍ A,B  Cٍ ّوَفیلي بیواریْايآشٌایي با  -2-13

 افراد بالگريغر ٍ بیواراى

 را تَضیح دّذ هختلف فاکتَرّاي عولكردي ًقص ٍ کوبَد بِ هربَط شایع ًسبتا اًعقادي اختالالت -3-13

 آشٌا باشذ هسهي ٍ حاد حاالت در DICآزهایشگاّي  ّاي یافتِ ٍ پاتَشًس علل، با -4-13

 جلسِ چْاردّن            

  ترٍهبَز ٍ داراٍّای هربَطِ باآشٌایی  ّذف کلی:



 ّذاف ٍیژُ:ا

 در پایاى داًشجَ قادر باشذ

 ٍریذي ٍ شریاًي ترٍهبَزّاي تفاٍت ٍ ترٍهبَز تعریف -1-14

 را تَضیح دّذ ترٍهبَز ایجاد اکتسابي ٍ ارثي علل -2-14

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 منابع:

 33ویرایش  3122انعقبد و طب انتقبل خون هنری دیویدسون  -خون شنبسی
 
 

 ارائه با پاورپوینت روش تدریس:
 

 ویدیئوپروژکتور و وایت بورد وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// درصد 11 تستی  کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

   درصد 31 تشريحی -

آزمون پایان 
 ترم

   درصد 61 تستی

حضور فعال 
 در کالس

    

 

 حضور منظم و بموقع در کالس مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 
 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل :                  تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                 

 



 2: خَى شٌاسی جذٍل زهاًبٌذی درس

 رٍز ٍ ساعت جلسِ :                                    

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ              تاریخ جلسِ

1  
 

  گرانولوپوئز و لنفوپوئز
 

  

 اقاي برزگر

2  
 

 ها لكوسیت اختالالت كمي و كیفي

 
 اقاي برزگر

3  
 

 اقاي برزگر كلیات لوسمي ها

4  
 

 اقاي برزگر لوسمي میلوئیدي حاد

5  
 

 اقاي برزگر لوسمي لنفوئیدي حاد

6  
 

 اقاي برزگر اختالالت میلوپرولیفراتیو

7  
 

 اقاي برزگر میلودیسپالستیك -اختالالت میلوپرولیفراتیو

8  
 

 اقاي برزگر لوسمي لنفوئیدي مزمن و گاموپاتي

9  
 

 اقاي برزگر عروقپالكت و 

11  
 

 اقاي برزگر کمی پالکت هابیماریهاي 

11  
 

 اقاي برزگر اختالالت عملكردي پالكت و عروق

12  
 

 اقاي برزگر سیستم انعقاد و فیبرینولیز

13  
 

 اقاي برزگر اختالالت انعقادي خونریزي دهنده

14  
 

 اقاي برزگر ترومبوز و داروهای ضد انعقادی

15 
 

 راقاي برزگ  

16  
 

  

17  
 

  

 


