
 

 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                      )نظری( دوی خونشناسعنوان درس : 

 لوم آزمایشگاهیکارشناسی ع مخاطبان:

                                                        واحد 2 :)یا سهم استاد از واحد( واحد تعداد

 هفته روزهای شنبه هر 12لغایت  10ساعت   :پاسخگویی به سواالت فراگیر ساعت

                   99-98تحصیلی  اول، نیمسال (10)کالس  10-12 ساعت شنبهیکزمان ارائه درس:   

 دکتر علی ملکی مدرس:

  ی یکخونشناس  پیش نیاز:و درس 

 

در  شنایی با سیستم انعقاد خون و عوامل مداخله کنندهآ ؛های خونیتشخیص و درمان بدخیمی بندی،طبقه ؛های خونیآشنایی با بدخیمی  درس:هدف کلی 

 هاانعقادی و درمان آنسیستم بیماریهای  ؛آن

 

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

 تعریف لوسمی  را شرح دهد -1

 را شرح دهد یید حادهای میلوپاتوژنیسیته لوسمیو  اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف، -2

 را شرح دهد های لنفویید حادپاتوژنیسیته لوسمیو  اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف، -3

 لنفویید مزمن را شرح دهد هایپاتوژنیسیته لوسمیو  اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف، -4

 های میلوپرولیفراتیو را شرح دهدبیماری پاتوژنیسیتهو  اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف، -5

 های لنفوپرولیفراتیو را شرح دهدبیماری پاتوژنیسیتهو  اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف، -6

 های میلودیسپالستیک را شرح دهدسندروم پاتوژنیسیتهو  اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف، -7

 را شرح دهد پالسماسلهای دیسکرازی پاتوژنیسیتهو  اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف، -8

 نها را شرح دهدآهای مایع نخاعی،سینوویال و مایعات سروزی( و بررسی مرفولوزیک )شمارش سلول بررسی مایعات بدن -9

  کلیات هموستاز اولیه و ثانویه را شرح دهد -10

 مرفولوژی و ساختمان و عملکرد پالکت را شرح دهد -11

 ها را شرح دهدپالکت (ارثی و اکتسابی) و کیفی اختالالت  کمی -12

 را شرح دهد ای انعقادیمسیرهو فاکتورهای انعقادی  -13

 سیستم فیبرینولیز را شرح دهد -14

 های انعقادی و خونریزی دهنده ارثی و اکتسابی را شرح دهدبیماری -15

 زمایشات مربوط به ریسک ترومبوز را شرح دهدآپاتوژنیسیته ترومبوز و  -16

 های ارثی و اکتسابی ترومبوتیک را شرح دهدبیماری -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کلی هر جلسه: اهداف ویژه به تفکیک اهداف

 

  های خونیبا بدخیمیكلی  آشنایی هدف کلی جلسه اول:

 :اولاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 تعریف لوسمی  را شرح دهد -1-1

 نماید معرفیرا به صورت كلی  آنها بندیو دسته های خونیگیری بدخیمینحوه شکل -2-1

 

  های میلویید حادلوسمیایی با نآش :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد آنهابندی طبقهكرده و انواع تعریف را های میلویید حاد لوسمی  -1-1

 را شرح دهد های میلویید حادلوسمی های درمانو روش پاتوژنیسیته اپیدمیولوژی،  -2-1

 

 یید حادلنفوهای لوسمینایی با آش :سومجلسه  هدف کلی

 :ومساهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد آنهابندی طبقهكرده و انواع تعریف را یید حاد لنفوهای لوسمی  -1-1

  دهد را شرح یید حادلنفوهای لوسمی های درمانو روش پاتوژنیسیته اپیدمیولوژی،  -2-1

 

 مزمن ییدلنفوهای لوسمینایی با آش :مچهارهدف کلی جلسه 

 :مچهاراهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد آنهابندی طبقهكرده و انواع تعریف را  مزمنیید لنفوهای لوسمی  -1-1

 را شرح دهدمزمن یید لنفوی هالوسمی های درمانو روش پاتوژنیسیته اپیدمیولوژی،  -2-1

 

 های میلوپرولیفراتیوبیماری با  آشنایی :مپنجهدف کلی جلسه 

 :مپنجاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد آنهابندی طبقهكرده و انواع تعریف را  های میلوپرولیفراتیوبیماری  -1-1

  را شرح دهد  های میلوپرولیفراتیوبیماری  های درمانو روش تهپاتوژنیسی اپیدمیولوژی،  -2-1

 

 های لنفوپرولیفراتیوبیماری با  آشنایی :مششهدف کلی جلسه 

 :مششاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 دهدرا شرح  آنهابندی طبقهكرده و انواع تعریف را  های لنفوپرولیفراتیوبیماری  -1-1

 را شرح دهد  های لنفوپرولیفراتیوبیماری  های درمانو روش پاتوژنیسیته اپیدمیولوژی،  -2-1

 

 های میلودیسپالستیکسندرم با  آشنایی :مهفتهدف کلی جلسه 

 :مهفتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد آنهابندی طبقهانواع  كرده وتعریف را  های میلودیسپالستیکسندرم  -1-1



 را شرح دهد های میلودیسپالستیکسندرم   های درمانو روش پاتوژنیسیته اپیدمیولوژی،  -2-1

 

 های پالسماسلاختالالت و دیسکرازی با  آشنایی :مهشتهدف کلی جلسه 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد آنهابندی طبقهكرده و انواع تعریف را  های پالسماسلازیدیسکر  -1-1

 را شرح دهد های پالسماسلدیسکرازی   های درمانو روش پاتوژنیسیته اپیدمیولوژی،  -2-1

 

 مایعات بدن مایعات بدن اب آشنایی :منههدف کلی جلسه 

 :منهاهداف ویژه جلسه 

 شد:در پایان این جلسه دانشجو باید قادر با

 آشنا گردد( و مایع منی مایعات سروزی ،سینوویال مایعات بدن مایعات بدن )مایع نخاعی، با  -1-1

     ( را شرح دهدهای بیوشیمیاییها و مروری بر سنجشآمیزی سلول، رنگسلول هایمایعات بدن )شمارش هایسنجش   -2-1

 

 ویهكلیات هموستاز اولیه و ثانا ب آشنایی :مدههدف کلی جلسه 

 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 و اختالالت مرتبط با آن را شرح دهد هموستاز اولیهسیستم   -1-1

 و اختالالت مرتبط با آن را شرح دهد ثانویههموستاز سیستم    -2-1

 

 هامورفولوژی و ساختار پالكت با  آشنایی :میازدههدف کلی جلسه 

 :میازدهیژه جلسه اهداف و

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 نماید ها را توصیفهای پالكتساختار و گرانول  -1-1

 شرح دهد های مختلفها را در بیماریتغییرات مورفولوژیک پالكت   -2-1

 

 آنمی مگالوبالستیکبا  آشنایی :مدوازدههدف کلی جلسه 

 :مدوازدهاهداف ویژه جلسه 

 جلسه دانشجو باید قادر باشد: در پایان این

 ت را شرح دهدو فوال B12  ویتامین متابولیسم  -1-1

 توصیف نماید درمان را با توجه به اتیولوژی، تشخیص و آنمی مگالوبالستیک   -2-1

 

  هااختالالت پالكتبا  آشنایی :میزدهسهدف کلی جلسه 

 :مسیزدهاهداف ویژه جلسه 

 دانشجو باید قادر باشد: در پایان این جلسه

  را شرح دهد دهند كه به صورت ارثی رخ می هاپالكت و كیفی اختالالت  كمی  -1-1

 را شرح دهد دهند كه به صورت اكتسابی رخ می هاپالكت و كیفی اختالالت  كمی   -2-1

 

 سیستم انعقاد با  آشنایی :مچهاردههدف کلی جلسه 

 :مچهاردهاهداف ویژه جلسه 

 یان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:در پا

 را شرح دهد)بیوسنتز، بیوشیمی و طول عمر( مسیرهای انعقادی و فاكتورهای انعقادی   -1-1



 را شرح دهد انعقاد آبشارهای داخلی و خارجیو انعقادی  سیستم   -2-1

 

 سیستم فیبرینولیز با  آشنایی :مپانزدههدف کلی جلسه 

 :مپانزدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

  شرح دهد را سیستم فیبرینولیزاجزاء   -1-1

 شرح دهد را سیستم فیبرینولیز عملکرد   -2-1

 

 های انعقادیبیماری با  آشنایی :مشانزدههدف کلی جلسه 

 :مشانزدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 بندی نمایدنام برده و طبقهرا  های انعقادی ارثی و اكتسابییبیمار  -1-1

 را شرح دهد خونریزی دهنده ارثی و اكتسابی هایبیماری  -2-1

 

 های ترومبوتیکبیماریبا  آشنایی :مهفدههدف کلی جلسه 

 :مهفدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد اكتسابی ترومبوتیکهای ارثی و بیماری  -1-1

 زمایشات مربوط به ریسک ترومبوز را شرح دهدآ  -2-1
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 روش تدریس:

 سخنرانی در كالس -1

   ژكتوربا ویدئو پرو Power Pointنمایش فایل های  -2

 پرسش و پاسخ -3

 مطالعه قبلی توسط دانشجو -4

 

 آموزشی : وسایل

 ماژیک وایت بورد -1



 

 وایت بورد -2

 ر   ویدئو پروژكتو -3

 Power Pointكامپیوتر با نرم افزار  -4

 

   سنجش و ارزشیابی

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

  هر جلسه 10 كتبی کوئیز

 شنبهیک  MCQ 30 25/08/99 12-10كتبی  آزمون میان دوره

 شنبه  MCQ 40 -/11/99 30/15-30/13كتبی  آزمون پایان ترم

  هر جلسه 10 ارزشیابی استاد فعال در کالس  حضور

   10 ترجمه و ارائه مقاله علمی تکالیف دانشجو

 

 كالس هر زمان مدت. كنند علمی خوداری غیر های بحث ازد. باشن داشته حضور درس دركالس استاد از قبل موظفند دانشجویان  و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 

 .شود حاضر كالس در قبلی مطالعه با تواندمی دانشجو لذا گرددمی ارائه دانشجویان به شفاهی طور به آینده جلسه مطالب رئوس جلسه، هر پایان در .استدو ساعت 

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول      نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:        

 

 تر نصراله سهرابیدکتر علی ملکی                    دک

   

                            
 

 

 

 

 تاریخ ارسال:                      تاریخ ارسال :               99 شهریورتاریخ تحویل: 

  

 



 )نظری( 1خونشناسی  جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسه :
 

 

 مدرس موضوع ساعت تاریخ جلسه

 شنبهیک 1

16/6/99 

 دكتر ملکی  های آزمایشگاهی در شناسایی آنهابندی، و روشهای خونی؛ طبقهبدخیمی 10-8

 یکشنبه 2

23/6/99 

 ؛ (AML) های میلویید حادلوسمی 10-8

 و درمان ، تشخیص آزمایشگاهیپاتوژنیسیته ،اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف،

 دكتر ملکی

 یکشنبه 3

30/6/99 

 ؛ (ALL) ویید حادلنفهای لوسمی 10-8

 و درمان ، تشخیص آزمایشگاهیپاتوژنیسیته ،اپیدمیولوژی بندی،طبقه ریف،تع

 دكتر ملکی

 یکشنبه 4

6/7/99 

 ؛ (CLL) مزمنویید لنفهای لوسمی 10-8

  و درمان ، تشخیص آزمایشگاهیپاتوژنیسیته ،اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف،

 دكتر ملکی

 یکشنبه 5

13/7/99 

  ؛(MPD) تیوهای میلوپرولیفرابیماری 10-8

 و درمان ، تشخیص آزمایشگاهیپاتوژنیسیته ،اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف،

 دكتر ملکی

 یکشنبه 6

20/7/99 

  ؛(LPD) وپرولیفراتیولنفوهای بیماری 10-8

 و درمان ، تشخیص آزمایشگاهیپاتوژنیسیته ،اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف،

 دكتر ملکی

 یکشنبه 7

27/7/99 

 ؛(MDS) های میلودیسپالستیکومسندر 10-8

 و درمان  ، تشخیص آزمایشگاهیپاتوژنیسیته ،اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف،

 دكتر ملکی

 یکشنبه -

4/8/99 

  تعطیل 10-8

 یکشنبه 8

11/8/99 

 ؛پالسماسلهای دیسکرازی 10-8

 و درمان ، تشخیص آزمایشگاهیپاتوژنیسیته ،اپیدمیولوژی بندی،طبقه تعریف،

 ر ملکیدكت

 یکشنبه 9

18/8/99 

  ؛مایعات بدن 10-8

 (و مایع منی مایعات سروزی ،های مایع نخاعی،سینوویال)شمارش سلول

 دكتر ملکی

 یکشنبه 10

25/8/99 

  ؛هموستازسیستم كلیات  10-8

 اولیه و ثانویهآشنایی با سیستم هموستاز 

 دكتر ملکی

 یکشنبه 11

2/9/99 

 ها؛پالكت 10-8

 تمان و عملکرد پالكتساخ ،مرفولوژی

 دكتر ملکی

 یکشنبه 12

9/9/99 

 ها؛پالكت 10-8

 هاارثی و اكتسابی پالكت، اختالالت و كیفی اختالالت كمی

 دكتر ملکی

 یکشنبه 13

16/9/99 

  ؛فاكتورهای انعقادی 10-8

 انعقاد داخلی و خارجی مسیرهای

 دكتر ملکی

 یکشنبه 14

23/9/99 

  ؛سیستم فیبرینولیتیک 10-8

 های طبیعی انعقادهاركنندهم

 دكتر ملکی

 یکشنبه 15

30/9/99 

 دكتر ملکی های انعقادی و خونریزی دهنده ارثی و اكتسابیبیماری 10-8

 یکشنبه 16

7/10/99 

 دكتر ملکی  زمایشات مربوط به ریسک ترومبوزآپاتوژنیسیته ترومبوز و  10-8



 یکشنبه 17

14/10/99 

 دكتر ملکی بی ترومبوتیکهای ارثی و اكتسابیماری 10-8

     

     

 


