
 

 پیراپسؼکی داًؽکذُ

 ترهی قبلب ًگبرغ طرح درض
 

                                                      (ػولی) خًَؽٌبظی یکػٌَاى درض : 

 کبرؼٌبظی ػلَم آزهبیؽگبّی هخبطببى:

                                                        ٍاحذ 2: ٍاحذتؼذاد

 ّفتِ ضٌجِ ّر دٍرٍزّبی  12لغبیت  10سبعت   : ت رراییرپبظخگَیی بِ ظَاال ظبػت

        99-144تحصیلی  ، ًیوعبل دٍمآزهبیؽگبُ ّوبتَلَشي )یرٍُ ػلَم آزهبیؽگبّی( 1-82ظبػت   ؼٌبِ ٍ ظِ 81-81ظبػت   ؼٌبِدٍزهبى ارائِ درض:   

           

 دکتر ػلی هلکی هذرض:

 ریسیَلَشي پیػ ًیبز:ٍ درض 

 

ّلبی خلًَط یجیعلط ٍ تغییلراف هرژَللَشیهط آًْلب در        آهیسی گسترُ خَى، هطبلعِ سللَل  ّبی خَى، تْیِ ٍ رًگ آهَزش اصَل خًَگیری، ضوبرش سلَل  :درضّذف کلی 

 ّبی خًَط   ثیوبری

 

 ّذاف کلی جلعب ت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا

 ٍسبیل ثخص، ًحَُ خًَگیری،  ثب آضٌبیط  -1

 سهَحضذ اًعقبدّب؛ استفبدُ از هیهرٍ -2

 ّوبتَکریت ٍ ّبی ّوَگلَثیي آزهبیصآضٌبیط ثب   -3

  ٍ تفسیر آى ESRّبی دستط ٍ دستگبّط  آزهبیص  -4

  ّبی خًَط آهیسی اسویر خَى هحیطط، ثررسط هرژَلَشی سلَل آضٌبیط ثب تْیِ اسویر خَى هحیطط، رًگ  -5

 ّبی سفیذ سلَل ، ضوبرش ٍ تصحیح(NRBC)ّبی ًبرس اریترٍئیذی  ردُضوبرش آضٌبیط ثب   -6

 ضوبرش رتیهَلَسیت، اصالح ضوبرش رتیهَلَسیتآضٌبیط ثب  -7

 ّب ّب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ تخویٌط در گسترُ خًَط ٍ هطبلعِ هرژَلَشی پالکت ضوبرش پالکت  آضٌبیط ثب  -8

 ّبی سفیذ ٍ هقبیسِ ًتبیج َلجلگاقط ثبر هتَالط ضوبرش اژتر 3حذاقل  اًجبمٍ  (Diff)ّبی سفیذ  ضوبرش اژتراقط گلجَل آضٌبیط ثب   -9

 ّبی سفیذ خَى ٍ ًحَُ گسارش آًْب ّبی ًبرس سلَل ردُ آضٌبیط ثب  -10

 ّبی خَى هحیطط ّبی هیهرٍسیتیک ٍ ًحَُ گسارش یبژتِ آًوط آضٌبیط ثب  -11

 ّبی خَى هحیطط ّبی هبکرٍسیتیک ٍ ًَرهَسیتیک ٍ ًحَُ گسارش یبژتِ آًوط آضٌبیط ثب  -12

 ّبی سفیذ خَى سلَل غیربذخین تغییراف هَرژَلَشیک یط ثبآضٌب  -13

 (OFT)ّبی قرهس خَى  ٍ آزهبیص ضهٌٌذگط اسوَتیک سلَل G6PDآزهبیص  آضٌبیط ثب  -14

 ّبی ّوَلیتیک خًَط آزهبیطبف رایج کن آضٌبیط ثب  -15

 

 

 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 

 ص، ًحَُ خًَگیریآضٌبیط ثب ٍسبیل ثخ ّذف کلی جلعِ اٍل:

  

 :اٍلاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ثب ٍسبیل ثخص ّوبتَلَشی آضٌب ضَد -1-1

 را ثذاًذ ًحَُ خًَگیری ثرای ّر یکّبی خًَط ٍ  اًَاع ًوًَِ -2-1

 



 آضٌبیط ثب ضذ اًعقبدّب؛ استفبدُ از هیهرٍسهَح :دٍمّذف کلی جلعِ 

  

 :دٍم عِاّذاف ٍیصُ جل

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ثذاًذ هَارد کبرثرد ّریک از آًْب را در ثخص ّوبتَلَشیضذ اًعقبدّب ٍ  ًَاعا -1-1

 را ثذاًذ اصَل کبر ٍ ًگْذاری دستگبُ هیهرٍسهَح -2-1

 

  ،(Hct)، ّوبتَکریت (Hb)ّبی ّوَگلَثیي  آزهبیص :ظَمّذف کلی جلعِ 

 :َمظاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را تَضیح دّذ ثب استفبدُ از رسن هٌحٌط Hbگیری  اًذازُ  -1-1

 را تَضیح دّذ  Hctگیری  اًذازُ  -2-1

 را ضرح دّذ  ESRضیَُ اًجبم آزهبیص   -3-1

 

  (ESR)ّبی قرهس  گیری سرعت رسَة گلجَل اًذازُّبی  آزهبیص :چْبرمّذف کلی جلعِ 

 :مچْبراّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ثذاًذ ESRگیری  ّبی اًذازُ اًَاع رٍش -1-1

 را ضرح دّذ ثِ رٍش استبًذارد ستط ٍ دستگبّط  ESRضیَُ اًجبم آزهبیص -2-1

 

 ّبی خًَط لَشی سلَلآهیسی اسویر خَى هحیطط، ثررسط هرژَ تْیِ اسویر خَى هحیطط، رًگ :پٌجنّذف کلی جلعِ 

 :پٌجناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  تَضیح دّذرا  ًحَُ تْیِ اسویر خَى هحیطط  -1-1

 را ضرح دّذ   ّبی خًَط آهیسی اسویر خَى هحیطط ٍ رٍش ثررسط هرژَلَشی سلَل رًگضیَُ   -2-1

 

 ّبی سفیذ ، ضوبرش ٍ تصحیح سلَل(NRBC)ریترٍئیذی ّبی ًبرس ا آضٌبیط ثب ردُ :نؼؽّذف کلی جلعِ 

 :ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  تطخیص دّذ گسترُ خًَط از رٍی را (NRBC)ّبی ًبرس اریترٍئیذی  ردُ  -1-1

 ًوبیذ تَصیف را ّبNRBCسفیذ ثِ ٌّگبم حضَر  ّبی چگًَگط تصحیح ضوبرش گلجَل  -2-1

 

 ضوبرش رتیهَلَسیت، اصالح ضوبرش رتیهَلَسیت آضٌبیط ثب :نّفتف کلی جلعِ ّذ

 :نّفتاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  اًجبم دّذرا ثِ رٍش دستط  ّب ضوبرش رتیهَلَسیت  -1-1

 ًوبیذ آًوط اصالح ّب را ثِ ٌّگبم ضوبرش رتیهَلَسیت   -2-1

 

 

 

 

 



 ّب ّب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ تخویٌط در گسترُ خًَط ٍ هطبلعِ هرژَلَشی پالکت ضوبرش پالکت آضٌبیط ثب :نّؽت ّذف کلی جلعِ

 :نّؽتاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ضوبرش پالکتْب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ ثب ضوبرش تخویٌط از رٍی گسترُ خًَط را اًجبم دّذ   -1-1

 را ضرح دّذ ّبی هختلف هرثَیِ در ثیوبری هرژَلَشی پالکتْب   -2-1

 

 ٍ هقبیسِ ًتبیج دیفثبر هتَالط  3حذاقل  ٍ اًجبم (Diff)ّبی سفیذ  ضوبرش اژتراقط گلجَلآضٌبیط ثب  :نًّْذف کلی جلعِ 

 :نًْاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  آى را اًجبم دّذ ٍ رًگ اهیسی تْیِ الم خَى هحیطط  -1-1

2-1-   count Differential  ّن هطبثقت دّذ اًجبم ٍ ًتبیج را ثب ثبر هتَالط 3را حذاقل 
 

 ّبی سفیذ خَى ٍ ًحَُ گسارش آًْب  ّبی ًبرس سلَل ردُ آضٌبیط ثب :ندّّذف کلی جلعِ 

 :ندّاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ثطٌبسذ  ّبی سفیذ خَى سلَل ّبی ًبرس ردُ  -1-1

 را ضرح دّذ ّبی سفیذ خَى سلَل ًحَُ گسارش هرژَلَشی   -2-1

 

 ّیپَکرٍهیک ٍ ًحَُ گسارش هرژَلَشی قرهس -ّبی هیهرٍسیت ّبی خَى هحیطط آًوط الم آضٌبیط ثب  :یبزدّنّذف کلی جلعِ 

 :یبزدّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 َ ثبیذ قبدر ثبضذ:در پبیبى ایي جلسِ داًطج

 را ثطٌبسذ ّیپَکرٍهیک -هیهرٍسیتّبی  ّبی قرهس در آًوط تغییراف هَرژَلَشی گلجَل  -1-1

     را ضرح دّذ ّیپَکرٍهیک -هیهرٍسیتّبی  در آًوط  ّبی قرهس ًحَُ گسارش هرژَلَشی گلجَل   -2-1

 

 ًرهَکرٍهیک  -ٍسیتیک، ٍ ًرهَسیتیک ّبی هبکر ّبی خَى هحیطط آًوط الم آضٌبیط ثب  :ندّدٍازّذف کلی جلعِ 

 :دّندٍازاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ّبی هبکرٍسیتیک را اًجبم دّذ  ّبی خَى هحیطط در آًوط ثررسط الم  -1-1

 ّبی ًرهَسیتیک ًرهَکرٍهیک را اًجبم دّذ ّبی خَى هحیطط در آًوط ثررسط الم   -2-1

 

 ّبی سفیذ خَى  تغییراف هَرژَلَشیک غیرثذخین سلَل آضٌبیط ثب :نسدّظیِ ّذف کلی جلع

 :سدّنظیاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ضرح دّذ ّبی سفیذ خَى تغییراف هَرژَلَشیک غیرثذخین سلَل  -1-1

 ًوبیذ را ثیبى ّبی سفیذ خَى تغییراف هَرژَلَشیک غیرثذخین سلَل ًحَُ گسارش  -2-1

 

 (OFT)ّبی قرهس خَى  ٍ آزهبیص ضهٌٌذگط اسوَتیک سلَل G6PDآزهبیص آضٌبیط ثب  :ندّچْبرّذف کلی جلعِ 

 :دّنچْبراّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ضرح دّذ G6PDآزهبیص اسبس   -1-1

 تَصیف ًوبیذ را (OFT)ّبی قرهس خَى  اًجبم  آزهبیص ضهٌٌذگط اسوَتیک سلَلًحَُ   -2-1



 

 ّبی ّوَلیتیک  خًَط آزهبیطبف رایج کنآضٌبیط ثب  :ندّپبًسّذف کلی جلعِ 

 :سدّنپبًاّذاف ٍیصُ جلعِ 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  تَصیف ًوبیذرا  ّبی ّوَلیتیک طخًَ رایج کنهختلف ّبی  آزهبیصّبی  رٍش  -1-1

 تفسیر ًوبیذ را ّبی ّوَلیتیک خًَط رایج کنّبی هختلف  ًتبیج آزهبیص  -2-1

 

 

 هٌببغ:

 هٌبثع اصلط: -

 خَى ضٌبسط ٌّری دیَیذسَى  -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) 

 هٌبثع کوهط - 

 تألیف دکتر علط هلهط -کبًترّب اصَل کبر ٍ هٌبثع خطب در سل

 دکتر حجیت ا... گل اژطبى تألیف -هجبًط پبیِ ٍ کبرثردی خَى ضٌبسط 

 تر هْجذدکتألیف  -ّوبتَلَشی عولط 

 دکتر ًبدر ٍظیفِ ضیراى تألیف -ّوبتَلَشی سلَلط ٍ هَلهَلط 
  

 

 رٍغ تذریط:

 آزهبیطگبُسخٌراًط در  -1

   ارائِ رٍش کبر ههتَة در ّرجلسِ -2

 اًجبم کبر عولط -3

 

 آهَزؼی : ٍظبیل

 هیهرٍسهَح -1

 ّبی خًَط الم -2

   ّبی آزهبیطگبّط آهیسی، کیت ّبی رًگ هحلَل -3

 یطگبّطٍسبیل آزهب -4

 

 

   ظٌجػ ٍ ارزؼیببی

 

 ظبػت تبریخ ًورُ رٍغ

  ثذٍى اعالى قجلط 1 کَئیس

  - 3 حضَر ٍ غیبة ٍ رعبیت هقرراف ازهبیطگبُ تهلیف، ٍ هطبرکت در ثحث

 تئَری ًورُ   6 آزهَى پبیبى دٍرُ

 عولط  ًورُ 10

  400 خرداد

 زهَى هیبى دٍرُ خَاّذ بَد.% از هحتَاي  آ84تَجِ: هحتَاي آزهَى پبیبى دٍرُ ؼبهل حذاقل 



 

        

 هقررا ت درض ٍ اًتظبرا ت از داًؽجَیبى:

  ًورُ کسر خَاّذ ضذ 1حضَر ٍ غیبة :در صَرف غیجت غیر هجبز 

 ارائِ تهبلیف: قجل از اهتحبى پبیبى ترم 

 هراجعِ ثِ هٌبثع آهَزضط، هطبلعِ ٍ حضَر در کالس ثب آهبدگط 

 خبرج از کالسّبی یبدگیری درٍى ٍ  هطبرکت در ژعبلیت 

 

 

 داًؽکذُ:  EDOًبم ٍ اهضبي هذرض:             ًبم ٍ اهضبي هذیر یرٍُ:              ًبم ٍ اهضبي هعئَل

 

 دکتر ػلی هلکی                    دکتر ًصرالِ ظْرابی

   

                            
 

 

 

 

 تبریخ ارظبل :                   تبریخ ارظبل:                  99تبریخ تحَیل: بْوي هبُ 

 

 

 



 (ػولی) 8جذٍل زهبًبٌذي درض خًَؽٌبظی 

 رٍز ٍ ظبػت جلعِ :
 

 زهبى بٌذي ٍ هَضَػب ت جلعب ت درض

جلعب

  ت

 هذرض هَضَع ظبػت تبریخ

 دٍضٌجِ 1

20/11/99 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط آشٌبیی بب ّسبیل بخش، ًحٍْ خًْگیری، 

 ضٌجِ سِ 1

21/11/99 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط آشٌبیی بب ّسبیل بخش، ًحٍْ خًْگیری، 

 دٍضٌجِ 2

27/11/99 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط ضذ اًعقبدُب؛ استفبدٍ از هیکرّسکْپ

 ضٌجِ سِ 2

28/11/99 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط ضذ اًعقبدُب؛ استفبدٍ از هیکرّسکْپ

 دٍضٌجِ 3

04/12/99 

18- 14  

 ٍُ اٍل()گر

 دکتر هلهط ُبی ُوْگلْبیي، ُوبتْکریت آزهبیش

 ضٌجِ سِ 3

05/12/99 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط ُبی ُوْگلْبیي، ُوبتْکریت آزهبیش

 دٍضٌجِ 4

11/12/99 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط ESR دستی ّ دستگبُیُبی  آزهبیش

 ضٌجِ سِ 4

12/12/99 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط ESR دستی ّ دستگبُی ُبی آزهبیش

 دٍضٌجِ 5

18/12/99 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

آهیسی اسویر خْى هحیطی، بررسی هرفْلْژی  تِیَ اسویر خْى هحیطی، رًگ

 ُبی خًْی سلْل
 دکتر هلهط

 ضٌجِ سِ 5

19/12/99 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

ی آهیسی اسویر خْى هحیطی، بررسی هرفْلْژ تِیَ اسویر خْى هحیطی، رًگ

 ُبی خًْی سلْل
 دکتر هلهط

 دٍضٌجِ 6

25/12/99 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط ُبی سفیذ ، شوبرش ّ تصحیح سلْل(NRBC)ُبی ًبرش اریترّئیذی  هشبُذٍ ردٍ

 ضٌجِ سِ 6

26/12/99 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط ُبی سفیذ ، شوبرش ّ تصحیح سلْل(NRBC)ُبی ًبرش اریترّئیذی  هشبُذٍ ردٍ

 دٍضٌجِ 7

16/01/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط شوبرش رتیکْلْسیت، اصالح شوبرش رتیکْلْسیت

 ضٌجِ سِ 7

17/01/400 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط شوبرش رتیکْلْسیت، اصالح شوبرش رتیکْلْسیت

 دٍضٌجِ 8

23/01/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط رّی الم خًْی رًگ شذٍ(  شوبرش پالکت )رّش الم ًئْببر، تخویي از

 ضٌجِ سِ 8

24/01/400 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط شوبرش پالکت )رّش الم ًئْببر، تخویي از رّی الم خًْی رًگ شذٍ( 

 دٍضٌجِ 9

30/01/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط (Diff)ُبی سفیذ  شوبرش افتراقی گلبْل

 ضٌجِ سِ 9

31/01/400 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط (Diff)ُبی سفیذ  شوبرش افتراقی گلبْل

 دٍضٌجِ 10

06/02/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط ُبی سفیذ خْى ّ ًحٍْ گسارش آًِب ُبی ًبرش سلْل هشبُذٍ ردٍ

 دکتر هلهط ًِبُبی سفیذ خْى ّ ًحٍْ گسارش آ ُبی ًبرش سلْل هشبُذٍ ردٍ  8 -12 ضٌجِ سِ 10



 )گرٍُ دٍم( 07/02/400

 دٍضٌجِ -

13/02/400 

- - - 

 ضٌجِ سِ -

14/02/400 

 - تعطیل -

 دٍضٌجِ 11

20/02/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط ُبی خْى هحیطی ُبی هیکرّسیتیک ّ ًحٍْ گسارش یبفتَ هشبُذٍ الم آًوی

 ضٌجِ سِ 11

21/02/400 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط ُبی خْى هحیطی ّ ًحٍْ گسارش یبفتَُبی هیکرّسیتیک  هشبُذٍ الم آًوی

 دٍضٌجِ 12

27/02/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

ُبی خْى  ُبی هبکرّسیتیک ّ ًْرهْسیتیک ّ ًحٍْ گسارش یبفتَ هشبُذٍ الم آًوی

 هحیطی
 دکتر هلهط

 ضٌجِ سِ 12

28/02/400 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

ُبی خْى  ًحٍْ گسارش یبفتَُبی هبکرّسیتیک ّ ًْرهْسیتیک ّ  هشبُذٍ الم آًوی

 هحیطی
 دکتر هلهط

 دٍضٌجِ 13

03/03/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط ُبی سفیذ خْى سلْل غیربذخین هشبُذٍ تغییرات هْرفْلْژیک

 ضٌجِ سِ 13

04/03/400 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط ُبی سفیذ خْى سلْل غیربذخین هشبُذٍ تغییرات هْرفْلْژیک

 ِدٍضٌج 14

10/03/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط (OFT)ُبی قرهس خْى  ّ آزهبیش شکٌٌذگی اسوْتیک سلْل G6PDآزهبیش 

 ضٌجِ سِ 14

11/03/400 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط (OFT)ُبی قرهس خْى  ّ آزهبیش شکٌٌذگی اسوْتیک سلْل G6PDآزهبیش 

 دٍضٌجِ -

17/03/400 

 - تعطیل -

 ضٌجِ سِ -

18/03/400 

- - - 

 دٍضٌجِ 15

24/03/400 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط ُبی ُوْلیتیک خًْی آزهبیشبت رایج کن

 ضٌجِ سِ 15

25/03/400 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط ُبی ُوْلیتیک خًْی آزهبیشبت رایج کن

 

 

 




