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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 علوم آزمایشگاهیگروه 
 

 2ناپیوسته ع. آزمایشگاهی ترم  دانشجویان کارشناسی مخاطبان:                                                       خون انتقالخون شناسی و عنوان درس : 

  14-18 سه شنبه :پاسخگویی به سواالت فراگیر ساعت      (سهم استاد واحد 2) حد تئوریوا 3   : )یا سهم استاد از واحد(:واحدتعداد

 علی ملکیدکتر  درس:م                           10-12سه شنبه روز   99-1400سال تحصیلی  اولنیمسال زمان ارائه درس: 

  پیش نیاز:و درس 

 

 درس: هدف کلی 

 ونی و بانک خون آشنایی دانشجویان با بیماری های خ

  هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 یاخته های سفید: گرانولوسیت ها، منوسیت ها و اختالالت خوش خیم آنها  -1

 لنفوسیت ها و بیماری های خوش خیم آن ها  -2

 اتیولوژی و ژنتیک بدخیمی های خونی -3

 لوسمی های حاد میلوئیدی قسمت اول -4

 ملوسمی های حاد میلوئیدی قسمت دو -5

 لوسمی حاد لنفوئیدی -6

 لوسمی مزمن میلوییدی -7

 لوسمی مزمن لنفوییدی  -8

 سندرم های دیس پالزی مغز استخوان -9

 مالتیپل مایلوما -10

 اختالالت میلوپرولیفراتیو  قسمت اول -11

 اختالالت میلوپرولیفراتیو قسمت دوم -12

 پالکت ها و انعقاد خون و هموستاز -13

 الکتی و عروقیاختالالت خونریزی دهنده ناشی از ناهنجاری های پ -14

 اختالالت انعقادی -15

 ترومبوز و درمان -16

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 یاخته های سفید: گرانولوسیت ها، منوسیت ها و اختالالت خوش خیم آنها جلسه اول : 

 :باشددر پایان دانشجو قادر 

 عملکرد انواع گلبول های سفید را توضیح دهند

 ر ساخت گلبول های سفید را توضیح دهدکاربرد فاکتورهای رشد د

 انواع اختالالت خوش خیم مربوط به گلبول های سفید را توضیح دهد

 آن ها میخوش خ یها یماریها و ب تیلنفوسجلسه دوم : 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را توضیح دهند لنفوسیت هاعملکرد 

 را توضیح دهد لنفوسیت هاکاربرد فاکتورهای رشد در ساخت 

 را توضیح دهد لنفوسیت هاانواع اختالالت خوش خیم مربوط به 
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 یخون یها یمیبدخ کیو ژنت یولوژیاتجلسه سوم : 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 عوامل ایجاد کننده بدخیمی های خونی را توضیح دهد

 ژنتیک بدخیمی های سیستم خون ساز را توضیح دهد

 ونی را شرح دهد.اختالالت ژنتیکی مرتبط با بدخیمی های خ

 قسمت اول یدیلوئیحاد م یها یلوسمجلسه چهارم : 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 طبقه بندی لوسمی های حاد میلوئیدی را توضیح دهد

 نحوه تشخیص آزمایشگاهی و بالینی لوسمی های حاد میلوئیدی را توضیح دهند

 دومقسمت  یدیلوئیحاد م یها یلوسمجلسه پنجم : 

 انشجو قادر باشد:در پایان د

 اهداف در راستای جلسه قبل می باشد

 جلسه ششم : لوسمی حاد لنفوئیدی

 طبقه بندی لوسمی های حاد لنفوئیدی را توضیح دهد

 نحوه تشخیص آزمایشگاهی و بالینی لوسمی های حاد لنفوئیدی را توضیح دهند

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 جلسه هفتم : لوسمی مزمن میلوییدی

 پایان دانشجو قادر باشد:در 

 لوسمی های مزمن میلوئیدی را تعریف کند

 نحوه تشخیص آزمایشگاهی و بالینی لوسمی های مزمن میلوئیدی را توضیح دهند

 جلسه هشتم : لوسمی مزمن لنفوییدی 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 لوسمی های مزمن لنفوئیدی را تعریف کند

 ی لوسمی های مزمن لنفوئیدی را توضیح دهندنحوه تشخیص آزمایشگاهی و بالین

 جلسه نهم : سندرم های دیس پالزی مغز استخوان

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 سندرم های دیس پالزی مغز استخوان را توضیح دهد

 انواع سندرم های دیس پالزی مغز استخوان را نام ببرد.

 مغز استخوان را توضیح دهندنحوه تشخیص آزمایشگاهی و بالینی سندر های دیس پالزی 

 جلسه دهم :  مالتیپل مایلوما

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 معیار های اصلی و فرعی مالتیپل مایلوما را توضیح دهد

 نحوه تشخیص آزمایشگاهی و بالینی مالتیپل مایلوما را توضیح دهند

 اختالالت میلوپرولیفراتیو قسمت اولجلسه یازدهم : 

 قادر باشد: در پایان دانشجو

 اختالالت میلوپرولیفراتیو را توضیح دهد

 طبقه بندی اختالالت میلوپرولیفراتیو را نام ببرد

 انواع اختالالت میلوپرویفراتیو را توضیح دهد 

 اختالالت میلوپرولیفراتیو قسمت دومجلسه دوازدهم : 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اهداف راستای جلسه قبل می باشد

 پالکت ها، انعقاد و هموستاز: یزدهم جلسه س

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 عملکرد پالکت را توضیح دهد

 آبشار انعقادی را توضیح دهد
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 اختالالت خونریزی دهنده ناشی از ناهنجاری های پالکتی و عروقیجلسه چهاردهم : 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را طبقه بندی کند.اختالالت خونریزی دهنده 

 کند. توضیحانواع اختالالت خونریزی دهنده را 

 اختالالت انعقادیجلسه پانزدهم : 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را طبقه بندی کند. انعقادیاختالالت 

 کند. توضیحرا  انعقادیانواع اختالالت 

 

 درمان وترومبوز جلسه شانزدهم : 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 شریانی و وریدی را توضیح دهدفاکتورهای خطر ترومبوز 

 لیدین را توضیح دهد. 5اهمیت فاکتور 

 بیان کند.موثر در مهار ترومبوز را  عملکرد داروها
 

 منابع:

 ، مترجم محمود شمس 2017 دسونیوید ی، انعقاد و طب انتقال خون ، هنر یکتاب خونشناس  .1

 1389آزاد،  یمهد زاده،یلرادمن، مترجم شعبان ع یبانک خون و طب انتقال خون سال درسنامه .2

 شود یکه در کالس ارائه م یجزوات درس .3

  روش تدریس:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه کنفرانس در کالس

 آموزشی : وسایل

 ویدیو، پروژکتور، وایت برد، کامپیوتر

   سنجش و ارزشیابی

 تاریخ )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش آزمون

 به سهم استاد مربوط% نمره  10 کتبی تکالیف

نمره مربوط به سهم استاد بعد از 

 تصمیم گیری متعاقبا اعالم خواهد شد

 متعاقبا اعالم خواهد شد

 متعاقبا اعالم خواهد شد نمره مربوط به سهم استاد %25 کتبی ) تستی( آزمون میان ترم

 اعالم خواهد شدمتعاقبا  نمره مربوط به سهم استاد  %65 شریحی(ت-کتبی ) تستی آزمون پایان ترم

 نمره مربوط به سهم استاد بعد از تصمیم گیری متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 
 حضور فعال دانشجویان در بحث های گروهی کالس

 انجام به موقع تکالیف تعیین شده
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     دکتر علی ملکینام و امضای مدرس:  

 

            دکتر نصراله سهرابی گروه:    نام و امضای مدیر        

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
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 خون  انتقالخونشناسی و  جدول زمانبندی درس                              

 10-12سه شنبه  ز و ساعت جلسه :رو                                    

 

 مدرس نظری موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

یاخته های سفید: گرانولوسیت ها، منوسیت ها و اختالالت خوش  25/6/99 1

 خیم آنها 

 علی ملکیدکتر 

 دکتر علی ملکی لنفوسیت ها و بیماری های خوش خیم آن ها  1/7/99 2

 دکتر علی ملکی ی خونیاتیولوژی و ژنتیک بدخیمی ها 8/7/99 3

 دکتر علی ملکی لوسمی های حاد میلوئیدی قسمت اول 15/7/99 4

 دکتر علی ملکی لوسمی های حاد میلوئیدی قسمت دوم 22/7/99 5

 دکتر علی ملکی لوسمی حاد لنفوئیدی 29/7/99 6

 دکتر علی ملکی لوسمی مزمن میلوییدی 6/8/99 7

 کتر علی ملکید لوسمی مزمن لنفوییدی  13/8/99 8

 دکتر علی ملکی سندرم های دیس پالزی مغز استخوان 20/8/99 9

 دکتر علی ملکی مالتیپل مایلوما 27/8/99 10

 دکتر علی ملکی اختالالت میلوپرولیفراتیو  قسمت اول 4/9/99 11

 یدکتر علی ملک اختالالت میلوپرولیفراتیو قسمت دوم 11/9/99 12

 دکتر علی ملکی نعقاد خون و هموستازپالکت ها و ا 18/9/99 13

 دکتر علی ملکی اختالالت خونریزی دهنده ناشی از ناهنجاری های پالکتی و عروقی 25/9/99 14

 دکتر علی ملکی اختالالت انعقادی 3/10/99 15

 دکتر علی ملکی ترومبوز و درمان 10/10/99 16
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