
 

 پیراپسؼکی داًؽکذُ

 ترهی قالب ًگارغ طرح درض
 

                                                      )ًظری( ی یکخًَؽٌاظػٌَاى درض : 

 لَم آزهایؽگاّیکارؼٌاظی ػ هخاطباى:

                                                        ٍاحذ 3 )یا ظْن اظتاد از ٍاحذ(:ٍاحذتؼذاد

 ّفتِ شٌجِ ّزدٍرٍسّبی  12لغبیت  10سبػت   :پاظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر ظاػت

                   99-2000تحصیلی  ( ، ًیوعال دٍم8)کالض  20-21  ؼٌبِ  ،8-20ظاػت ( 21ّفتِ اٍل؛ کالض  8) ؼٌبِ ظِزهاى ارائِ درض:   

 دکتر ػلی هلکی هذرض:

 فیسیَلَشی پیػ ًیاز:ٍ درض 

 

ّای خًَی،  تؼییي اًذکط ّای خًَی ٍ ؼوارغ ظلَل ّای دظتی ٍ دظتگاّی در هغس اظتخَاى، رٍغ س(ئؼٌاخت ظیعتن خًَعاز )ّواتَپَ  درض:ّذف کلی 

 ّا خًَی اًَاع کن بٌذی ، ؼٌاخت ٍ دظتِّای خًَی هرفَلَشی اًَاع ظلَل

 

 

 ّذاف کلی جلعات : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا

 قلوزٍ آى ٍ كلی درس ّوبتَلَصی آشٌبیی  -1

 فزآیٌذ ّوبتَپَئش )خًَسبسی( قجل ٍ پس اس تَلذ آشٌبیی ثب   -2

 ّبی ثٌيبدی خًَسبس، فبكتَرّبی رشذ خًَسبس هؼزفی سلَل -3

 (ّبی قزهش فزآیٌذ اریتزٍپَئش )تَليذ گلجَل آشٌبیی ثب   -4

 سٌتش ّوَگلَثييسبختبر، اّويت ٍ  آشٌبیی ثب  -5

 ّبی قزهش گلجَل ثَليسنهتب ٍ  سبختبر غشبء آشٌبیی ثب  -6

 ثٌذی آًْب ّب ٍ طجقِ آًوی آشٌبیی ثب   -7

 پَكزٍهيکیّبی ّب آًوی ٍ  هتبثَليسن آّي آشٌبیی ثب   -8

 آًوی ّبی ًبشی اس ثيوبریْبی هشهي،  آًوی سيذرٍثالستيک آشٌبیی ثب   -9

 افشٍى ثبری آّي آشٌبیی ثب   -10

 ّبی هبكزٍستيک آًوی آشٌبیی ثب   -11

 آًوی هگبلَثالستيک بیی ثب آشٌ  -12

 ّبیپَپزٍليفزاتيَ ّبی یآًو آشٌبیی ثب   -13

 ّبی ّوَليتيک آًوی آشٌبیی ثب   -14

 ّبی ّوَليتيک اتَایويَى آًوی آشٌبیی ثب   -15

 بّ ٍ ّوَگلَثيٌَپبتی ّب تبالسویهقذهبت   آشٌبیی ثب  -16

 ی آلفب، ثتب ٍ ...ّب تبالسوی  آشٌبیی ثب  -17

 ٍ ... S ،C ،Eی بّ ّوَگلَثيٌَپبتی  ثبآشٌبیی   -18

 ّب پَرفيزی  آشٌبیی ثب  -19

 ّب سبیتوی پلی  آشٌبیی ثب  -20

 هيلَپَئش  آشٌبیی ثب  -21

 پَئش لٌفَ آشٌبیی ثب  -22

 ًئَپالستيک گلجَلْبی سفيذكوی غيزاختالالت   آشٌبیی ثب  -23

 يذًئَپالستيک گلجَلْبی سفكيفی غيز اختالالت  آشٌبیی ثب  -24

 ّبی سفيذ  ٍ اختالالت غيزثذخين گلجَل ّبی قزهش رٍیکزد آسهبیشگبّی ثِ اختالالت گلجَل  -25

 



 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 

  ٍ قلوزٍ آى كلی درس ّوبتَلَصی آشٌبیی هدف کلی جلسه اول:

 :اٍلاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 را ثذاًذ ّوبتَلَصیزد ػولی ػلن كبرث -1-1

 ًوبیذ هؼزفیرا ثِ صَرت كلی  ّبی هبیغ ٍ سلَلی خَى ٍ ػولکزدّبی آًْب ثخش -2-1

 

  فزآیٌذ ّوبتَپَئش )خًَسبسی( قجل ٍ پس اس تَلذ آشٌبیی ثب  :دومهدف کلی جلسه 

 :دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 ّبی خًَسبسی در دٍراى پيش ٍ پس اس تَلذ را شزح دّذ هکبى فزآیٌذ ٍ  -1-1

 را در فزآیٌذ خًَسبسی تَصيف ًوبیذ ٍ ػولکزد آى ،سبختبر هغش استخَاى  -2-1

 

 ّبی ثٌيبدی خًَسبس، فبكتَرّبی رشذ خًَسبس هؼزفی سلَل :سومهدف کلی جلسه 

 :َمظاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 :در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ

  ٍ هکبًيسن ػول آًْب را ًبم  ثجزد فبكتَرّبی رشذ خًَسبس  -1-1

  هْن در خًَسبسی را شزح دّذ ّبی چسجٌذگی هَلکَل   -2-1

 ٍ اّويت آًْب در خًَسبسی را آشٌب ثبشذ صًتيک، هزگ سلَلی ، اپیفزآیٌذّبی تقسين سلَلی  -3-1

 هْن در خًَسبسی را شزح دّذ فبكتَرّبی رًٍَیسی  -4-1

 

 ّبی قزهش( فزآیٌذ اریتزٍپَئش )تَليذ گلجَل ثب  آشٌبیی :مچهارکلی جلسه  هدف

 :مچْاراّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 را شزح دّذ  ّبی قزهش اس سلَل ثٌيبدی تب گلجَل قزهش ثبلغ تکبهل گلجَلسيز   -1-1

 را ًبم ثجزد بی تٌظين آىّ ٍ هکبًيسندر خًَسبسی پَئتيي اریتزٍ ًقش   -2-1

 

 سبختبر، اّويت ٍ سٌتش ّوَگلَثيي ثب  آشٌبیی :مپنجهدف کلی جلسه 

 :نپٌجاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

  را شزح دّذ سٌتش ّوَگلَثييهزاحل   -1-1

 ثيبى ًوبیذ سبختبر ٍ ػولکزد  ّوَگلَثيي اس تَليذ تب تخزیت   -2-1

 

 ّبی قزهش هتبثَليسن گلجَل ٍ  سبختبر غشبء ثب آشٌبیی :مششکلی جلسه هدف 

 :نؼؽاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 را ثِ تفکيک تَصيف ًوبیذ ّبی قزهش گلجَل سبختبر غشبء  -1-1

 دّذ ّب را شزح ٍ ًقش حيبتی آى در ثقبء ایي سلَل ّبی قزهش هتبثَليسن گلجَل   -2-1

 

 ثٌذی آًْب ّب ٍ طجقِ آًوی ثب  آشٌبیی :مهفتهدف کلی جلسه 

 :نّفتاّذاف ٍیصُ جلعِ 



 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

  ثپزداسد ثٌذی آًْب طجقًِحَُ ّب ٍ  آًویكلی هؼزفی ثِ   -1-1

  كزدُ ٍ ًحَُ هحبسجِ یب سٌجش آًْب را شزح دّذ هؼزفیرا   RBCّبی  اًذیس  -2-1

 را ثيبى ًوبیذ ّب آسهبیشگبّی در آًوی ّبی یبفتِ  -3-1

 

 ّبی ّبیپَكزٍهيک آًوی ٍ  هتبثَليسن آّي ثب  آشٌبیی :مهشتهدف کلی جلسه 

 :نّؽتاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 در ثذى را شزح دّذ هتبثَليسن آّيجذة ٍ   -1-1

 زتجط ثب كوجَد آّي را ثيبى ًوبیذه پَكزٍهيکیّبی ّب آًوی  -2-1

 تَصيف ًوبیذ اتيَلَصی، تشخيص، درهبى را اس دیذگبُ آًوی فقز آّي  -3-1

 

 آًوی سيذرٍثالستيک ٍّبی هشهي،  ّبی ًبشی اس ثيوبری آًوی ثب  آشٌبیی :منههدف کلی جلسه 

 :نًْاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 شزح دّذرا ثب تَجِ ثِ ًَع ثيوبری دخيل در آًْب ٍ چگًَگی درهبى آًْب  ّبی هشهي ّبی ًبشی اس ثيوبری آًوی  -1-1

    تَصيف ًوبیذ را اس دیذگبُ اتيَلَصی، تشخيص، درهبى  آًوی سيذرٍثالستيک   -2-1

 

 افشٍى ثبری آّي ثب  آشٌبیی :مدههدف کلی جلسه 

 :ندّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 اًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:در پبیبى ایي جلسِ د

 ، ػلل آى ٍ اختالالت هزتجط ثب آى را شزح دّذافشٍى ثبری آّي ثب   -1-1

 شزح دّذ درهبى ّوَكزٍهبتَس را ثب تَجِ ثِ اتيَلَصی، تشخيص ٍ   -2-1

 

 ّبی هبكزٍستيک آًوی ثب  آشٌبیی :میازدههدف کلی جلسه 

 :نیازدّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 بیذ قبدر ثبشذ:در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ث

 ثٌذی ًوبیذ را ًبم ثزدُ ٍ دستِ ّبی هبكزٍستيک آًوی  -1-1

 ّبی كجذی، الکليسن، هصزف دارٍ ٍ ... شزح دّذ هزتجط ثب ثيوبری ّبی هبكزٍستيک آًوی   -2-1

 

 آًوی هگبلَثالستيکثب  آشٌبیی :مدوازدههدف کلی جلسه 

 :ندٍازدّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ثبیذ قبدر ثبشذ:در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ 

 ت را شزح دّذٍ فَال B12  ٍیتبهيي هتبثَليسن  -1-1

 تَصيف ًوبیذ درهبى را ثب تَجِ ثِ اتيَلَصی، تشخيص ٍ آًوی هگبلَثالستيک   -2-1

 

 ّبی ّبیپَپزٍليفزاتيَ آًوی ثب  آشٌبیی :میزدهسهدف کلی جلسه 

 :نظیسدّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ثبشذ: در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر

  تَصيف ًوبیذ درهبى ، تشخيص ٍرا اس ًظز اتيَلَصی ّبیپَپزٍليفزاتيَ ّبی یآًو  -1-1

 ثٌذی ًوبیذ را دستِ َاىهغش استخ ًبرسبییًبشی اس  ّبی خًَی كن   -2-1

 ، تشخيص ٍ درهبى تَصيف ًوبیذرا اس ًظز اتيَلَصی آًوی آپالستيک   -3-1



 شزح دّذ درهبى ، تشخيص ٍاس ًظز اتيَلَصیرا  ّبی هيلَفتشیک ٍ فبًکًَی آًوی -4-1

 

 ّبی ّوَليتيک آًوی ثب  آشٌبیی :مچهاردههدف کلی جلسه 

 :نچْاردّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 ذهزتجط ثب آًْب را ثيبى كٌ ٍ آسهبیشگبّی یّبی ثبليٌ ٍ یبفتِ ًوَدُ ثٌذی دستِ ّبی ّوَليتيک را آًوی  -1-1

 شزح دّذ درهبى ، تشخيص ٍرا اس ًظز اتيَلَصی  )اس جولِ اسفزٍسيتَس ارثی، اليپتَسيتَس ارثی( ّبی قزهش اختالالت غشبیی گلجَل ًبشی اس ّبی ّوَليتيک آًوی  -2-1

 ، تشخيص ٍ درهبى شزح دّذرا اس ًظز اتيَلَصی (كوجَد پيزٍات كيٌبس، G6PDكوجَد ّبی قزهش )اس جولِ  گلجَل هتبثَليسنّبی ّوَليتيک ًبشی اس اختالالت  آًوی  -3-1

 

 ّبی ّوَليتيک اتَایويَى آًوی ثب  آشٌبیی :مپانزدههدف کلی جلسه 

 :نپاًسدّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

  ذثٌذی، تشخيص ٍ درهبى آًْب شزح دّ ّبی ّوَليتيک اتَایويَى را ثب تَجِ ثِ دستِ آًوی  -1-1

 ثٌذی، تشخيص ٍ درهبى آًْب شزح دّذ را ثب تَجِ ثِ دستِ  ّبی ّوَليتيک ًبشی ػَاهل خبرج اس گلجَل قزهش آًوی   -2-1

 

 بّ ّب ٍ ّوَگلَثيٌَپبتی هقذهبت تبالسوی ثب  آشٌبیی :مشانزدههدف کلی جلسه 

 :نؼاًسدّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 ثٌذی ًوبیذ ّب را ثب تَجِ ثِ هکبًيسن ٍقَع آًْب ًبم ثزدُ ٍ طجقِ ًَاع تبالسویا  -1-1

 ثٌذی ًوبیذ ّب را ثب تَجِ ثِ هکبًيسن ٍقَع آًْب ًبم ثزدُ ٍ طجقِ اًَاع ّوَگلَثيٌَپبتی   -2-1

 

 ی آلفب، ثتب ٍ ...ّب تبالسوی آشٌبیی ثب  آشٌبیی :مهفدههدف کلی جلسه 

 :نّفذّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ر پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:د

 را شزح دّذ ٍ تغييزات ّوبتَلَصیک ٍ تشخيص آًْب آلفب ٍ ثتب را تَصيف ًوَدُ یّب تبالسوی  -1-1

 را شزح دّذ ٍ تغييزات ّوبتَلَصیک ٍ تشخيص آًْب را تَصيف ًوَدُ ، ّوَگلَثيي لپَر ٍ ...پبیذاری ّوَگلَثيي جٌيٌیاختالالت    -2-1

 

 ٍ ... S ،C ،Eبی ّ ّوَگلَثيٌَپبتی ثب  آشٌبیی :هیجدهمکلی جلسه هدف 

 :نّیجذّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 ٍ ... را شزح دّذ S ،C ،E ،Dبی ّ ّوَگلَثيٌَپبتیاسبس هَلکَلی   -1-1

 ثيبى ًوبیذ ٍ ... را S ،C ،E،  Dبی ّ ّبی آسهبیشگبّی ٍ ثبليٌی در ّوَگلَثيٌَپبتی یبفتِ  -2-1

 

 ّب پَرفيزی ثب  آشٌبیی :منوزدههدف کلی جلسه 

 :ًَزدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 ثٌذی ًوبیذ ای آًْب دستِ را ثز پبیِ هکبًيسن پبیِ ّب پَرفيزی  -1-1

 يبى ًوبیذث را ّب پَرفيزی ّبی آسهبیشگبّی ٍ ثبليٌی در  یبفتِ   -2-1

 

 ّب سبیتوی پلی ثب  آشٌبیی :مبیستهدف کلی جلسه 

 :بیعتناّذاف ٍیصُ جلعِ 



 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 كزدُ ٍ درهبى آًْب را ثيبى ًوبیذثٌذی  دستِ ّب را سبیتوی پلی  -1-1

 را تَصيف ًوبیذ ّب سبیتوی پلیرٍیکزد آسهبیشگبّی ثِ تشخيص افتزاقی   -2-1

 

 هيلَپَئش ثب  آشٌبیی :مبیست و یکهدف کلی جلسه 

 :بیعت ٍ یکناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:

 هزحلِ ثيبى ًوبیذ را هزحلِ ثِ ّب ّب )ًَتزٍفيل، ائَسیٌَفيل، ثبسٍفيل( ٍ هٌَسيت تکبهل گزاًَلَسيتسيز   -1-1

 را در ثذى شزح دّذ ّب فيل، ائَسیٌَفيل، ثبسٍفيل( ٍ هٌَسيتّب )ًَتزٍ گزاًَلَسيتػولکزد طجيؼی   -2-1

 

 پَئشثب لٌفَ آشٌبیی :ومبیست و دهدف کلی جلسه 

 :بیعت ٍ دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًشجَ ثبیذ قبدر ثبشذ:
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