
 

 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                      (عملی) دوی خونشناسعنوان درس : 

 لوم آزمایشگاهیکارشناسی ع مخاطبان:

                                                        واحد 1: واحدتعداد

 هفته شنبه هرسهروزهای  12لغایت  10ساعت   :ت فراگیرپاسخگویی به سواال ساعت

                   99-1400تحصیلی  اول، نیمسال آزمایشگاه هماتولوژي )گروه علوم آزمایشگاهی( ،8-12ساعت   چهارشنبهزمان ارائه درس:   

 دکتر علی ملکی مدرس:

 یک یخونشناس  پیش نیاز:و درس 

 

   های انعقادیهای خونی، انجام تستهای خونی بدخیم و تغییرات مرفولوژیکی آنها در بدخیمیسترش و رنگ آمیزی آن، مطالعه سلولتهیه گآموزش   :درسهدف کلی 

 

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

 مغز استخوان یتیالم مغز استخوان و سلوالر آشنایی با  -1

   و لنفوئیدی ، میلوئیدییدیتروئیشناخت مراحل بلوغ رده ار  -2

    (AML) حاد یدیلوئیم یهایلوسم یهامال آشنایی با  -3

 (MPD)های میلوپرولیفراتیو بیماری یهامال آشنایی با  -4

 (ALL) حاد یدیوئلنف یهایلوسم یهامال آشنایی با  -5

 (LPD)های لنفوپرولیفراتیو بیماری یهامال آشنایی با  -6

  (MDS)های میلودیسپالستیک سندرم یهامال آشنایی با   -7

 های پالسماسلدیسکرازی یهامال آشنایی با -8

  (CT)سیالن و زمان  (BT)های زمان خونروی آزمایش آشنایی با  -9

   PTTو  PTهای آزمایش آشنایی با -10

  نوژنیبریو تست ف D-Dimerو  FDP آزمایش آشنایی با   -11

 

 

 کلی هر جلسه:اهداف ویژه به تفکیک اهداف 

 

  مغز استخوان یتیالم مغز استخوان و سلوالر آشنایی با هدف کلی جلسه اول:

  

 :اولاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را بداند های آزمایش مغز استخواناندیکاسیون -1-1

 ندرا بداگیری مغز استخوان )آسپیراسیون و بیوپسی( اصول نمونه -2-1

 مغز استخوان و سنجش نسبت میلوئید به اریتروئید آشنا باشدهای اسبه سلوالریتی و شمارش افتراقی سلولبا چگونگی مح-3-1

 

   ی، میلوئیدی و لنفوئیدیدیتروئیشناخت مراحل بلوغ رده ار :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 شرح دهد در حالت نرمال را یدیتروئیمراحل بلوغ رده ار  -1-1

 را در حالت نرمال شرح دهد میلوئیدی و لنفوئیدیمراحل بلوغ رده   -2-1



 

  (AML)حاد  یدیلوئیم یهایلوسم هایزیرگروه آشنایی با :سومهدف کلی جلسه 

 :ومساهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

  را توصیف نماید (AML)حاد  یدیلوئیم یهایلوسم هایزیرگروههای هر یک از بالست  -1-1

  را شرح دهد (AML)حاد  یدیلوئیم یهایلوسم هایزیرگروه گزارش الم خونی و مغز استخوان در شیوه   -2-1

 

 و ...( CML ،PV ،ET ،PMF ،CNL ،CEL) های آنهاو زیرگروه (MPD)های میلوپرولیفراتیو بیماری آشنایی با :مچهارهدف کلی جلسه 

 :مچهاراهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

  را توصیف نماید (MPD)های میلوپرولیفراتیو بیماری هایزیرگروههای درگیر هر یک از سلول  -1-1

 را شرح دهد (MPD)تیو های میلوپرولیفرابیماریشیوه گزارش الم خونی و مغز استخوان در   -2-1

 

  (ALL)حاد  یدیوئلنف یهایلوسم هایزیرگروه آشنایی با :مپنجهدف کلی جلسه 

 :مپنجاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

  را توصیف نماید (ALL)حاد  یدیوئلنف یهایلوسمهای زیرگروههای درگیر هر یک از سلول  -1-1

 را شرح دهد (ALL)حاد  یدیوئلنف یهایلوسم ارش الم خونی و مغز استخوان در شیوه گز  -2-1

 

 و ...( CLL ،PLL ،PLL/CLL) (LPD)های لنفوپرولیفراتیو بیماری یهامال آشنایی با :مششهدف کلی جلسه 

 :مششاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

  را توصیف نماید (LPD)های لنفوپرولیفراتیو بیماریاز  های درگیر هر یکسلول  -1-1

 را شرح دهد (LPD)های لنفوپرولیفراتیو بیماریشیوه گزارش الم خونی و مغز استخوان در   -2-1

 

 ، ...(RA ،RARS) (MDS)های میلودیسپالستیک سندرمهای زیرگروه یهامال آشنایی با :مهفتهدف کلی جلسه 

 :متهفاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

  را توصیف نماید (MDS)های میلودیسپالستیک های سندرمزیرگروههای درگیر هر یک از سلول  -1-1

 را شرح دهد (MDS)های میلودیسپالستیک های سندرمشیوه گزارش الم خونی و مغز استخوان در زیرگروه  -2-1
 

 (MM ،MGUS ،WM ،CHD) های پالسماسلدیسکرازی هایو آزمایش یهامال ی باآشنای :مهشتهدف کلی جلسه 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

  را توصیف نماید های پالسماسلدیسکرازیهای درگیر هر یک از سلول  -1-1

 را شرح دهد های پالسماسلدیسکرازی ها درو یا دیگر آزمایششیوه گزارش الم خونی، مغز استخوان   -2-1

 

  (CT)سیالن و زمان  (BT)های زمان خونروی آزمایش آشنایی با :منههدف کلی جلسه 

 :منهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 بداند  را انجام دهد و دامنه نرمال آن را (BT)زمان خونروی آزمایش   -1-1

     را انجام دهد و دامنه نرمال آن را بداند  (BT) سیالنزمان آزمایش   -2-1



 

  PTTو  PTهای آزمایش آشنایی با :مدههدف کلی جلسه 

 :مدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 بداند  را انجام دهد و دامنه نرمال آن را (PT) ترومبینزمان آزمایش   -1-1

 را انجام دهد و دامنه نرمال آن را بداند (PTT) ترومبوپالستین نسبیزمان آزمایش   -2-1

 

  نوژنیبریو تست ف D-Dimerو  FDP آزمایش آشنایی با  :میازدههدف کلی جلسه 

 :میازدهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را انجام دهد و دامنه نرمال آنها را بداند D-Dimerو  FDPهای آزمایش  -1-1

 سنجش فیبرینوژن را انجام دهد و دامنه نرمال آن را بداندآزمایش   -2-1

 

 

 

 منابع:

 منابع اصلی: -

 خون شناسی هنری دیویدسون  -1
2- Practical hematology(Dacie & lewis)2017 
3- Williams hematology,2016 

4- Mackenzie Hematology 2017  

5- Hematology in clinical practice Rodak , 2016 

6- Atlas of hematology wolff(2017) 

7- Labratoary hematology (Chanarin 2017) 

 منابع كمکی - 

 تألیف دكتر علی ملکی -كانترهااصول كار و منابع خطا در سل

 دكتر حبیب ا... گل افشان تألیف -مبانی پایه و كاربردی خون شناسی 

 دكتر مهبدتألیف  -هماتولوژی عملی 

 دكتر نادر وظیفه شیران تألیف -هماتولوژی سلولی و مولکولی 
  

 

 روش تدریس:

 آزمایشگاهسخنرانی در  -1

   ارائه روش كار مکتوب در هرجلسه -2

 انجام كار عملی -3

 

 آموزشی : وسایل

 میکروسکوپ -1

 های خونیالم -2

   های آزمایشگاهیآمیزی، كیتهای رنگمحلول -3

 سایل آزمایشگاهیو -4

 

 



 

   سنجش و ارزشیابی

 

 ساعت تاریخ نمره روش

  بدون اعالن قبلی 1 كوئیز

حضور و غیاب و رعایت مقررات 

ازمایشگاه تکلیف، و مشاركت در 

 بحث

3 -  

 تئوری نمره   6 آزمون پایان دوره

 عملی  نمره 10

  99ماه دی

 حتواي  آزمون میان دوره خواهد بود.از م %10توجه: محتواي آزمون پایان دوره شامل حداقل 

        

 مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:

  نمره كسر خواهد شد 1حضور و غیاب :در صورت غیبت غیر مجاز 

 ارائه تکالیف: قبل از امتحان پایان ترم 

 مراجعه به منابع آموزشی، مطالعه و حضور در كالس با آمادگی 

 درون و خارج از كالس های یادگیریمشاركت در فعالیت 

 

 

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

 

 دکتر علی ملکی                    دکتر نصراله سهرابی

   

                            
 

 

 

 

 رسال:                      تاریخ ارسال :تاریخ ا               99ماه شهریورتاریخ تحویل: 

 

 

 



 (عملی) 1خونشناسی  جدول زمانبندي درس

 روز و ساعت جلسه :
 

 زمان بندي و موضوعات جلسات درس

جلسا

 ت

 مدرس موضوع ساعت تاریخ

 چهارشنبه 1

2/7/99 

 دكتر علی ملکی مغز استخوان یتیالم مغز استخوان و سلوالر آشنایی با  8 -12

 نبهچهارش 2

9/7/99 

 دكتر علی ملکی ی، میلوئیدی و لنفوئیدیدیتروئیشناخت مراحل بلوغ رده ار  8 -12

 چهارشنبه 3

16/7/99 

 دكتر علی ملکی    (AML)حاد  یدیلوئیم یهایلوسم یهامال آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 4

23/7/99 

 دكتر علی ملکی (MPD)های میلوپرولیفراتیو بیماری یهامال آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 5

30/7/99 

 دكتر علی ملکی (ALL)حاد  یدیوئلنف یهایلوسم یهامال آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 6

7/8/99 

 دكتر علی ملکی (LPD)های لنفوپرولیفراتیو بیماری یهامال آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 7

14/8/99 

 دكتر علی ملکی (LPD)پرولیفراتیو های لنفوبیماری یهامال آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 8

21/8/99 

 دكتر علی ملکی (MDS)های میلودیسپالستیک سندرم یهامال آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 9

28/8/99 

 دكتر علی ملکی های پالسماسلدیسکرازی یهامال آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 10

27/9/99 

 دكتر علی ملکی ی سیتو شیمیاییآمیزآشنایی با اصول رنگ  8 -12

 چهارشنبه 11

5/9/99 

 دكتر علی ملکی آشنایی با اصول فلوسایتومتری  8 -12

 چهارشنبه 12

12/9/99 

 دكتر علی ملکی (CT)سیالن و زمان  (BT)های زمان خونروی آزمایش آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 13

19/9/99  

 كتر علی ملکید PTTو  PTهای آزمایش آشنایی با  8 -12

 چهارشنبه 14

26/9/99 

 دكتر علی ملکی نوژنیبریو تست ف D-Dimerو  FDP آزمایش آشنایی با   8 -12

 چهارشنبه 15

3/10/99 

 دكتر علی ملکی مرور  8 -12

 


