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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 م آزمایشگاهیعلوگروه 
 

 2مایشگاهی ترم ناپیوسته ع. آز دانشجویان کارشناسی مخاطبان:                                              عملی 2 خون شناسیعنوان درس : 

  14-18ه شنب سه :پاسخگویی به سواالت فراگیر ساعت        واحد سهم استاد( 1.5عملی )واحد  1.5   : )یا سهم استاد از واحد(:واحدتعداد

  فخرالدین صبادکتر  مدرس:                       12-14شنبه  سهروز   99-1400سال تحصیلی  اولنیمسال زمان ارائه درس: 

 1خون شناسی  پیش نیاز:و درس 

 

 درس: هدف کلی 

 خونی و بانک خون  آشنایی دانشجویان با بیماری های

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

 آشنایی با اصول بررسی و شناسایی مورفولوژیکی سلول های خونی در شرایط پاتولوژیک .1

 M0,M1,M2مربوط به طبقه بندی های  آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد میلوئیدی .2

 M3,M4,M5میلوئیدی مربوط به طبقه بندی های  آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد .3

 M6,M7آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد میلوئیدی مربوط به طبقه بندی های  .4

 L1,L2, L3شامل  آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد لنفوئیدی .5

 آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های مزمن میلوئیدی .6

 ربوط به لوسمی های مزمن لنفوئیدیآشنایی با الم های م .7

 آشنایی با الم های مربوط به لوسمی سلول مویی، لنفوسیت های آتیپیک  .8

 از جمله مالتیپل مایلوما آشنایی با الم های مربوط به اختالالت پالسماسلی .9

 آشنایی  با نحوه انجام تست های انعقادی .10

 آشنایی با روش انجام تست اسموتیک فراژیلیتی .11

 بر جلسات قبلمروری کلی  .12

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 آشنایی با اصول بررسی و شناسایی مورفولوژیکی سلول های خونی در شرایط پاتولوژیکجلسه اول : 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 به صورت ماکروسکوپی و میکروسکوپی الم مغز استخوان را بررسی کنند

 سفید در الم مغز استخوان را انجام دهند. دیف نرمال رده های گلبول های

 M0,M1,M2آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد میلوئیدی جلسه دوم: 

 قادر باشد در پایان دانشجو 

 را تشخیص دهند M0لوسمی حاد میلوئیدی 

 را تشخیص دهند M1لوسمی حاد میلوئیدی 

 را تشخیص دهند M2لوسمی حاد میلوئیدی 

 M3,M4,M5نایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد میلوئیدی آشجلسه سوم: 

 قادر باشد در پایان دانشجو 

 را تشخیص دهند M3لوسمی حاد میلوئیدی 

 را تشخیص دهند M4لوسمی حاد میلوئیدی 

 را تشخیص دهند M5لوسمی حاد میلوئیدی 

 M6,M7آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد میلوئیدی جلسه چهارم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد
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 را تشخیص دهند M6لوسمی حاد میلوئیدی 

 را تشخیص دهند M7لوسمی حاد میلوئیدی 

 L1,L2, L3آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد لنفوئیدی شامل جلسه پنجم: 

 در راستای جلسه قبل

 را تشخیص دهند L1لوسمی حاد لنفوئیدی 

 ا تشخیص دهندر L2لوسمی حاد لنفوئیدی 

 را تشخیص دهند L3لوسمی حاد لنفوئیدی 

 آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های مزمن میلوئیدیجلسه ششم: 

 قادر باشددانشجو  انیدر پا

 لوسمی مزمن میلوئیدی را تشخیص دهند

 آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های مزمن لنفوئیدیجلسه هفتم: 

 دباش دانشجو قادر انیدر پا

 لوسمی مزمن لنفوئیدی را تشخیص دهند

 آشنایی با الم های مربوط به لوسمی سلول مویی، لنفوسیت های آتیپیک جلسه هشتم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 لوسمی سلول مویی را تشخیص دهند

 لنفوسیت های آتیپیک را تشخیص دهند

 با الم های مربوط به اختالالت پالسماسلی از جمله مالتیپل مایلوماجلسه نهم: آشنایی 

 سلول های پالسماسل را تشخیص دهند

 الم های مربوط به مالتیپل مایلوما را تشخیص دهد.

 جلسه دهم: آشنایی  با نحوه انجام تست های انعقادی

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 .را توضیح و انجام دهند PTTو  PTتست های 

 جلسه یازدهم: آشنایی با روش انجام تست اسموتیک فراژیلیتی

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 تست اسموتیک فراژیلیتی را انجام دهد.

 جلسه دوازدهم: مروری کلی بر جلسات قبل

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 اهداف جلسات قبل دنبال می شود.

 منابع:

 ، مترجم محمود شمس 2017 دسونیوید یال خون ، هنر، انعقاد و طب انتق یکتاب خونشناس  .1

 1389آزاد،  یمهد زاده،یرادمن، مترجم شعبان عل 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

 برد، کامپیوترویدیو، پروژکتور، وایت 

   سنجش و ارزشیابی

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

 کل% نمره  10 کتبی تکالیف

 

 متعاقبا اعالم خواهد شد

 متعاقبا اعالم خواهد شد کلنمره  %25 کتبی ) تستی( آزمون میان ترم

 اهد شدمتعاقبا اعالم خو کلنمره   %65 شریحی(ت-کتبی ) تستی آزمون پایان ترم
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                             فخرالدین صبا دکتر    نام و امضای مدرس: 

 

 

 

 

 

 دکتر نصراله سهرابینام و امضای مدیر گروه:   

 

 
 

 

 دانشکده: EDOم و امضای مسئولنا             

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 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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 ع.آزمایشگاهی عملی کارشناسی ناپیوسته 2خونشناسی  جدول زمانبندی درس          

 14-18شنبه  سه ساعت جلسه : روز و                                    

 

 مدرس نظری موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

آشنایی با اصول بررسی و شناسایی مورفولوژیکی سلول های خونی در شرایط  25/6/99 1

 پاتولوژیک

 فخرالدین صبادکتر 

به لوسمی های حاد میلوئیدی مربوط به طبقه بندی های  آشنایی با الم های مربوط 1/7/99 2
M0,M1,M2 

 دکتر فخرالدین صبا

آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد میلوئیدی مربوط به طبقه بندی های  8/7/99 3
M3,M4,M5 

 دکتر فخرالدین صبا

طبقه بندی های  آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های حاد میلوئیدی مربوط به 15/7/99 4
M6,M7 

 دکتر فخرالدین صبا

 دکتر فخرالدین صبا L1,L2, L3ی با الم های مربوط به لوسمی های حاد لنفوئیدی شامل آشنای 22/7/99 5

 دکتر فخرالدین صبا آشنایی با الم های مربوط به لوسمی های مزمن میلوئیدی 29/7/99 6

 دکتر فخرالدین صبا های مزمن لنفوئیدیآشنایی با الم های مربوط به لوسمی  6/8/99 7

 دکتر فخرالدین صبا ا الم های مربوط به لوسمی سلول مویی، لنفوسیت های آتیپیک آشنایی ب 20/8/99 8

 دکتر فخرالدین صبا آشنایی با الم های مربوط به اختالالت پالسماسلی از جمله مالتیپل مایلوما 27/8/99 9

 دکتر فخرالدین صبا انجام تست های انعقادیآشنایی  با نحوه  27/8/99 10

 دکتر فخرالدین صبا یی با روش انجام تست اسموتیک فراژیلیتیآشنا 4/9/99 11

 دکتر فخرالدین صبا مروری کلی بر جلسات قبل 11/9/99 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


