داًؽکذُ پیراپسؼکی
قبلب ًگبرغ طرح درض ترهی
ػٌَاى درض  :خًَؽٌبظی یک (ػولی)
هخبطببى :کبرؼٌبظی ػلَم آزهبیؽگبّی
تؼذادٍاحذٍ 2 :احذ

ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاال ت رراییر :سبعت  10لغبیت  12رٍزّبی دٍضٌجِ ّر ّفتِ
زهبى ارائِ درض :دٍؼٌبِ ظبػت  ٍ 81-81ظِؼٌبِ ظبػت  1-82آزهبیؽگبُ ّوبتَلَشي (یرٍُ ػلَم آزهبیؽگبّی)ً ،یوعبل دٍم تحصیلی 99-144
هذرض :دکتر ػلی هلکی
درض ٍ پیػ ًیبز :ریسیَلَشي
ّذف کلی درض :آهَزش اصَل خًَگیری ،ضوبرش سلَلّبی خَى ،تْیِ ٍ رًگآهیسی گسترُ خَى ،هطبلعِ سللَلّلبی خلًَط یجیعلط ٍ تغییلراف هرژَللَشیهط آًْلب در
ثیوبریّبی خًَط

اّذاف کلی جلعب ت ( :جْت ّر جلعِ یک ّذف)
 -1آضٌبیط ثب ٍسبیل ثخصً ،حَُ خًَگیری،
 -2ضذ اًعقبدّب؛ استفبدُ از هیهرٍسهَح
 -3آضٌبیط ثب آزهبیصّبی ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکریت
 -4آزهبیصّبی دستط ٍ دستگبّط  ٍ ESRتفسیر آى
 -5آضٌبیط ثب تْیِ اسویر خَى هحیطط ،رًگآهیسی اسویر خَى هحیطط ،ثررسط هرژَلَشی سلَلّبی خًَط
 -6آضٌبیط ثب ضوبرش ردُّبی ًبرس اریترٍئیذی ) ،(NRBCضوبرش ٍ تصحیح سلَلّبی سفیذ
 -7آضٌبیط ثب ضوبرش رتیهَلَسیت ،اصالح ضوبرش رتیهَلَسیت
 -8آضٌبیط ثب ضوبرش پالکتّب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ تخویٌط در گسترُ خًَط ٍ هطبلعِ هرژَلَشی پالکتّب
 -9آضٌبیط ثب ضوبرش اژتراقط گلجَلّبی سفیذ ) ٍ (Diffاًجبم حذاقل  3ثبر هتَالط ضوبرش اژتراقط گلجَلّبی سفیذ ٍ هقبیسِ ًتبیج
 -10آضٌبیط ثب ردُّبی ًبرس سلَلّبی سفیذ خَى ٍ ًحَُ گسارش آًْب
 -11آضٌبیط ثب آًوطّبی هیهرٍسیتیک ٍ ًحَُ گسارش یبژتِّبی خَى هحیطط
 -12آضٌبیط ثب آًوطّبی هبکرٍسیتیک ٍ ًَرهَسیتیک ٍ ًحَُ گسارش یبژتِّبی خَى هحیطط
 -13آضٌبیط ثب تغییراف هَرژَلَشیک غیربذخین سلَلّبی سفیذ خَى
 -14آضٌبیط ثب آزهبیص  ٍ G6PDآزهبیص ضهٌٌذگط اسوَتیک سلَلّبی قرهس خَى )(OFT
 -15آضٌبیط ثب آزهبیطبف رایج کنخًَطّبی ّوَلیتیک

اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:
ّذف کلی جلعِ اٍل :آضٌبیط ثب ٍسبیل ثخصً ،حَُ خًَگیری
اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1ثب ٍسبیل ثخص ّوبتَلَشی آضٌب ضَد
 -1-2اًَاع ًوًَِّبی خًَط ٍ ًحَُ خًَگیری ثرای ّر یک را ثذاًذ

ّذف کلی جلعِ دٍم :آضٌبیط ثب ضذ اًعقبدّب؛ استفبدُ از هیهرٍسهَح
اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍم:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1اًَاع ضذ اًعقبدّب ٍ هَارد کبرثرد ّریک از آًْب را در ثخص ّوبتَلَشی ثذاًذ
 -1-2اصَل کبر ٍ ًگْذاری دستگبُ هیهرٍسهَح را ثذاًذ
ّذف کلی جلعِ ظَم :آزهبیصّبی ّوَگلَثیي )ّ ،(Hbوبتَکریت )،(Hct
اّذاف ٍیصُ جلعِ ظَم:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1اًذازُگیری  Hbثب استفبدُ از رسن هٌحٌط را تَضیح دّذ
 -1-2اًذازُگیری  Hctرا تَضیح دّذ
 -1-3ضیَُ اًجبم آزهبیص  ESRرا ضرح دّذ
ّذف کلی جلعِ چْبرم :آزهبیصّبی اًذازُگیری سرعت رسَة گلجَلّبی قرهس )(ESR
اّذاف ٍیصُ جلعِ چْبرم:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1اًَاع رٍشّبی اًذازُگیری  ESRرا ثذاًذ
-1-2ضیَُ اًجبم آزهبیص  ESRثِ رٍش استبًذارد ستط ٍ دستگبّط را ضرح دّذ
ّذف کلی جلعِ پٌجن :تْیِ اسویر خَى هحیطط ،رًگآهیسی اسویر خَى هحیطط ،ثررسط هرژَلَشی سلَلّبی خًَط
اّذاف ٍیصُ جلعِ پٌجن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
ً -1-1حَُ تْیِ اسویر خَى هحیطط را تَضیح دّذ
 -1-2ضیَُ رًگآهیسی اسویر خَى هحیطط ٍ رٍش ثررسط هرژَلَشی سلَلّبی خًَط را ضرح دّذ
ّذف کلی جلعِ ؼؽن :آضٌبیط ثب ردُّبی ًبرس اریترٍئیذی ) ،(NRBCضوبرش ٍ تصحیح سلَلّبی سفیذ
اّذاف ٍیصُ جلعِ ؼؽن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1ردُّبی ًبرس اریترٍئیذی ) (NRBCرا از رٍی گسترُ خًَط تطخیص دّذ
 -1-2چگًَگط تصحیح ضوبرش گلجَلّبی سفیذ ثِ ٌّگبم حضَر ّNRBCب را تَصیف ًوبیذ
ّذف کلی جلعِ ّفتن :آضٌبیط ثب ضوبرش رتیهَلَسیت ،اصالح ضوبرش رتیهَلَسیت
اّذاف ٍیصُ جلعِ ّفتن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1ضوبرش رتیهَلَسیتّب را ثِ رٍش دستط اًجبم دّذ
 -1-2ضوبرش رتیهَلَسیتّب را ثِ ٌّگبم آًوط اصالح ًوبیذ

ّذف کلی جلعِ ّؽتن :آضٌبیط ثب ضوبرش پالکت ّب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ تخویٌط در گسترُ خًَط ٍ هطبلعِ هرژَلَشی پالکتّب
اّذاف ٍیصُ جلعِ ّؽتن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1ضوبرش پالکتْب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ ثب ضوبرش تخویٌط از رٍی گسترُ خًَط را اًجبم دّذ
 -1-2هرژَلَشی پالکتْب در ثیوبریّبی هختلف هرثَیِ را ضرح دّذ
ّذف کلی جلعِ ًْن :آضٌبیط ثب ضوبرش اژتراقط گلجَلّبی سفیذ ) ٍ (Diffاًجبم حذاقل  3ثبر هتَالط دیف ٍ هقبیسِ ًتبیج
اّذاف ٍیصُ جلعِ ًْن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1تْیِ الم خَى هحیطط ٍ رًگ اهیسی آى را اًجبم دّذ
 Differential count -1-2را حذاقل  3ثبر هتَالط اًجبم ٍ ًتبیج را ثب ّن هطبثقت دّذ
ّذف کلی جلعِ دّن :آضٌبیط ثب ردُّبی ًبرس سلَلّبی سفیذ خَى ٍ ًحَُ گسارش آًْب
اّذاف ٍیصُ جلعِ دّن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1ردُّبی ًبرس سلَلّبی سفیذ خَى را ثطٌبسذ
ً -1-2حَُ گسارش هرژَلَشی سلَلّبی سفیذ خَى را ضرح دّذ
ّذف کلی جلعِ یبزدّن :آضٌبیط ثب المّبی خَى هحیطط آًوطّبی هیهرٍسیتّ -یپَکرٍهیک ٍ ًحَُ گسارش هرژَلَشی قرهس
اّذاف ٍیصُ جلعِ یبزدّن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1تغییراف هَرژَلَشی گلجَلّبی قرهس در آًوطّبی هیهرٍسیتّ -یپَکرٍهیک را ثطٌبسذ
ً -1-2حَُ گسارش هرژَلَشی گلجَلّبی قرهس در آًوطّبی هیهرٍسیتّ -یپَکرٍهیک را ضرح دّذ
ّذف کلی جلعِ دٍازدّن :آضٌبیط ثب المّبی خَى هحیطط آًوطّبی هبکرٍسیتیکً ٍ ،رهَسیتیک ً -رهَکرٍهیک
اّذاف ٍیصُ جلعِ دٍازدّن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1ثررسط المّبی خَى هحیطط در آًوطّبی هبکرٍسیتیک را اًجبم دّذ
 -1-2ثررسط المّبی خَى هحیطط در آًوطّبی ًرهَسیتیک ًرهَکرٍهیک را اًجبم دّذ
ّذف کلی جلعِ ظیسدّن :آضٌبیط ثب تغییراف هَرژَلَشیک غیرثذخین سلَلّبی سفیذ خَى
اّذاف ٍیصُ جلعِ ظیسدّن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1تغییراف هَرژَلَشیک غیرثذخین سلَلّبی سفیذ خَى را ضرح دّذ
ً -1-2حَُ گسارش تغییراف هَرژَلَشیک غیرثذخین سلَلّبی سفیذ خَى را ثیبى ًوبیذ
ّذف کلی جلعِ چْبردّن :آضٌبیط ثب آزهبیص  ٍ G6PDآزهبیص ضهٌٌذگط اسوَتیک سلَلّبی قرهس خَى )(OFT
اّذاف ٍیصُ جلعِ چْبردّن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1اسبس آزهبیص  G6PDرا ضرح دّذ
ً -1-2حَُ اًجبم آزهبیص ضهٌٌذگط اسوَتیک سلَلّبی قرهس خَى ) (OFTرا تَصیف ًوبیذ

ّذف کلی جلعِ پبًسدّن :آضٌبیط ثب آزهبیطبف رایج کنخًَطّبی ّوَلیتیک
اّذاف ٍیصُ جلعِ پبًسدّن:
در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 -1-1رٍشّبی آزهبیصّبی هختلف رایج کنخًَطّبی ّوَلیتیک را تَصیف ًوبیذ
ً -1-2تبیج آزهبیصّبی هختلف رایج کنخًَطّبی ّوَلیتیک را تفسیر ًوبیذ

هٌببغ:
 هٌبثع اصلط: -1خَى ضٌبسط ٌّری دیَیذسَى
Practical hematology(Dacie & lewis)2017 -2
Williams hematology,2016 -3
Mackenzie Hematology 2017 -4
Hematology in clinical practice Rodak , 2016 -5
Atlas of hematology wolff(2017) -6
Labratoary hematology (Chanarin 2017) -7
 هٌبثع کوهطاصَل کبر ٍ هٌبثع خطب در سلکبًترّب -تألیف دکتر علط هلهط
هجبًط پبیِ ٍ کبرثردی خَى ضٌبسط  -تألیف دکتر حجیت ا ...گل اژطبى
ّوبتَلَشی عولط  -تألیف دکتر هْجذ
ّوبتَلَشی سلَلط ٍ هَلهَلط  -تألیف دکتر ًبدر ٍظیفِ ضیراى

رٍغ تذریط:
 -1سخٌراًط در آزهبیطگبُ
 -2ارائِ رٍش کبر ههتَة در ّرجلسِ
 -3اًجبم کبر عولط

ٍظبیل آهَزؼی :
 -1هیهرٍسهَح
 -2المّبی خًَط
 -3هحلَلّبی رًگآهیسی ،کیتّبی آزهبیطگبّط
ٍ -4سبیل آزهبیطگبّط

ظٌجػ ٍ ارزؼیببی
رٍغ

ًورُ

تبریخ

کَئیس

1

ثذٍى اعالى قجلط

حضَر ٍ غیبة ٍ رعبیت هقرراف ازهبیطگبُ تهلیف ٍ ،هطبرکت در ثحث

3

-

آزهَى پبیبى دٍرُ

ً 6ورُ تئَری
ً 10ورُ عولط

خرداد 400

تَجِ :هحتَاي آزهَى پبیبى دٍرُ ؼبهل حذاقل  %84از هحتَاي آزهَى هیبى دٍرُ خَاّذ بَد.

ظبػت

هقررا ت درض ٍ اًتظبرا ت از داًؽجَیبى:


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



ارائِ تهبلیف :قجل از اهتحبى پبیبى ترم



هراجعِ ثِ هٌبثع آهَزضط ،هطبلعِ ٍ حضَر در کالس ثب آهبدگط



هطبرکت در ژعبلیتّبی یبدگیری درٍى ٍ خبرج از کالس

ًبم ٍ اهضبي هذرض:
دکتر ػلی هلکی

تبریخ تحَیل :بْوي هبُ 99

ًبم ٍ اهضبي هذیر یرٍُ:

ًبم ٍ اهضبي هعئَل  EDOداًؽکذُ:

دکتر ًصرالِ ظْرابی

تبریخ ارظبل:

تبریخ ارظبل :

جذٍل زهبًبٌذي درض خًَؽٌبظی ( 8ػولی)
رٍز ٍ ظبػت جلعِ :
زهبى بٌذي ٍ هَضَػب ت جلعب ت درض
جلعب

تبریخ

ظبػت

هَضَع

هذرض

 ت
1

دٍضٌجِ
99/11/20

14 -18
(گرٍُ اٍل)

آشٌبیی بب ّسبیل بخشً ،حٍْ خًْگیری،

دکتر هلهط

1

سِضٌجِ
99/11/21

8 -12
(گرٍُ دٍم)

آشٌبیی بب ّسبیل بخشً ،حٍْ خًْگیری،

دکتر هلهط

2

دٍضٌجِ
99/11/27

14 -18
(گرٍُ اٍل)

ضذ اًعقبدُب؛ استفبدٍ از هیکرّسکْپ

دکتر هلهط

2

سِضٌجِ
99/11/28

8 -12
(گرٍُ دٍم)

ضذ اًعقبدُب؛ استفبدٍ از هیکرّسکْپ

دکتر هلهط

3

دٍضٌجِ
99/12/04

14 -18
(گرٍُ اٍل)

آزهبیشُبی ُوْگلْبیيُ ،وبتْکریت

دکتر هلهط

3

سِضٌجِ
99/12/05

8 -12
(گرٍُ دٍم)

آزهبیشُبی ُوْگلْبیيُ ،وبتْکریت

دکتر هلهط

4

دٍضٌجِ
99/12/11

14 -18
(گرٍُ اٍل)

آزهبیشُبی دستی ّ دستگبُی ESR

دکتر هلهط

4

سِضٌجِ
99/12/12

8 -12
(گرٍُ دٍم)

آزهبیشُبی دستی ّ دستگبُی ESR

دکتر هلهط

5

دٍضٌجِ
99/12/18

14 -18
(گرٍُ اٍل)

تِیَ اسویر خْى هحیطی ،رًگآهیسی اسویر خْى هحیطی ،بررسی هرفْلْژی
سلْلُبی خًْی

دکتر هلهط

5

سِضٌجِ
99/12/19

8 -12
(گرٍُ دٍم)

تِیَ اسویر خْى هحیطی ،رًگآهیسی اسویر خْى هحیطی ،بررسی هرفْلْژی
سلْلُبی خًْی

دکتر هلهط

6

دٍضٌجِ
99/12/25

14 -18
(گرٍُ اٍل)

هشبُذٍ ردٍُبی ًبرش اریترّئیذی ) ،(NRBCشوبرش ّ تصحیح سلْلُبی سفیذ

دکتر هلهط

6

سِضٌجِ
99/12/26

8 -12
(گرٍُ دٍم)

هشبُذٍ ردٍُبی ًبرش اریترّئیذی ) ،(NRBCشوبرش ّ تصحیح سلْلُبی سفیذ

دکتر هلهط

7

دٍضٌجِ
400/01/16

14 -18
(گرٍُ اٍل)

شوبرش رتیکْلْسیت ،اصالح شوبرش رتیکْلْسیت

دکتر هلهط

7

سِضٌجِ
400/01/17

8 -12
(گرٍُ دٍم)

شوبرش رتیکْلْسیت ،اصالح شوبرش رتیکْلْسیت

دکتر هلهط

8

دٍضٌجِ
400/01/23

14 -18
(گرٍُ اٍل)

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

دکتر هلهط

8

سِضٌجِ
400/01/24

8 -12
(گرٍُ دٍم)

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

دکتر هلهط

9

دٍضٌجِ
400/01/30

14 -18
(گرٍُ اٍل)

شوبرش افتراقی گلبْلُبی سفیذ )(Diff

دکتر هلهط

9

سِضٌجِ
400/01/31

8 -12
(گرٍُ دٍم)

شوبرش افتراقی گلبْلُبی سفیذ )(Diff

دکتر هلهط

10

دٍضٌجِ
400/02/06

14 -18
(گرٍُ اٍل)

هشبُذٍ ردٍُبی ًبرش سلْلُبی سفیذ خْى ّ ًحٍْ گسارش آًِب

دکتر هلهط

10

سِضٌجِ

8 -12

هشبُذٍ ردٍُبی ًبرش سلْلُبی سفیذ خْى ّ ًحٍْ گسارش آًِب

دکتر هلهط

400/02/07

(گرٍُ دٍم)

-

دٍضٌجِ
400/02/13

-

-

-

-

سِضٌجِ
400/02/14

-

تعطیل

-

11

دٍضٌجِ
400/02/20

14 -18
(گرٍُ اٍل)

هشبُذٍ الم آًویُبی هیکرّسیتیک ّ ًحٍْ گسارش یبفتَُبی خْى هحیطی

دکتر هلهط

11

سِضٌجِ
400/02/21

8 -12
(گرٍُ دٍم)

هشبُذٍ الم آًویُبی هیکرّسیتیک ّ ًحٍْ گسارش یبفتَُبی خْى هحیطی

دکتر هلهط

12

دٍضٌجِ
400/02/27

14 -18
(گرٍُ اٍل)

هشبُذٍ الم آًوی ُبی هبکرّسیتیک ّ ًْرهْسیتیک ّ ًحٍْ گسارش یبفتَُبی خْى
هحیطی

دکتر هلهط

12

سِضٌجِ
400/02/28

8 -12
(گرٍُ دٍم)

هشبُذٍ الم آًویُبی هبکرّسیتیک ّ ًْرهْسیتیک ّ ًحٍْ گسارش یبفتَُبی خْى
هحیطی

دکتر هلهط

13

دٍضٌجِ
400/03/03

14 -18
(گرٍُ اٍل)

هشبُذٍ تغییرات هْرفْلْژیک غیربذخین سلْلُبی سفیذ خْى

دکتر هلهط

13

سِضٌجِ
400/03/04

8 -12
(گرٍُ دٍم)

هشبُذٍ تغییرات هْرفْلْژیک غیربذخین سلْلُبی سفیذ خْى

دکتر هلهط

14

دٍضٌجِ
400/03/10

14 -18
(گرٍُ اٍل)

آزهبیش  ّ G6PDآزهبیش شکٌٌذگی اسوْتیک سلْلُبی قرهس خْى )(OFT

دکتر هلهط

14

سِضٌجِ
400/03/11

8 -12
(گرٍُ دٍم)

آزهبیش  ّ G6PDآزهبیش شکٌٌذگی اسوْتیک سلْلُبی قرهس خْى )(OFT

دکتر هلهط

-

دٍضٌجِ
400/03/17

-

تعطیل

-

-

سِضٌجِ
400/03/18

-

-

-

15

دٍضٌجِ
400/03/24

14 -18
(گرٍُ اٍل)

آزهبیشبت رایج کنخًْیُبی ُوْلیتیک

دکتر هلهط

15

سِضٌجِ
400/03/25

8 -12
(گرٍُ دٍم)

آزهبیشبت رایج کنخًْیُبی ُوْلیتیک

دکتر هلهط

