
 

 پیراپسؼکی دانؽکذه

 ترهی قالب نگارغ طرح درض
 

                                                      (ػولی) دوی خونؽناظػنواى درض : 

 لوم آزهایؽگاهیکارؼناظی ػ هخاطباى:

                                                        واحذ 1: واحذتؼذاد

 ّفتِ ضٌجِ ّر سِرٍزّبی  12لغبیت  10سبعت   : ت رراییرپاظخگویی به ظواال ظاػت

                  100-101تحصیلی  اول، نیوعال آزهایؽگاه هواتولوشي )یروه ػلوم آزهایؽگاهی( ،8-12ظاػت   چهارؼنبهزهاى ارائه درض:   

 دکتر ػلی هلکی هذرض:

 یک یخونؽناظ  پیػ نیاز:و درض 

 

   ّبی اًعقبدی ّبی خًَی، اًجبم تست ّبی خًَی ثذخین ٍ تغییرات هرفَلَشیکی آًْب در ثذخیوی ترش ٍ رًگ آهیسی آى، هطبلعِ سلَلتْیِ گسآهَزش   :درضهذف کلی 

 

 هذاف کلی جلعا ت : )جهت هر جلعه یک هذف(ا

 هغس استخَاى یتیالم هغس استخَاى ٍ سلَالر آضٌبیی ثب  -1

   ٍ لٌفَئیذی، هیلَئیذی یذیترٍئیضٌبخت هراحل ثلَغ ردُ ار  -2

    (AML) حبد یذیلَئیه یّب یلَسو یّب م ال آضٌبیی ثب  -3

 (MPD)ّبی هیلَپرٍلیفراتیَ  ثیوبری یّب م ال آضٌبیی ثب  -4

 (ALL) حبد یذیَئلٌف یّب یلَسو یّب م ال آضٌبیی ثب  -5

 (LPD)ّبی لٌفَپرٍلیفراتیَ  ثیوبری یّب م ال آضٌبیی ثب  -6

  (MDS)ّبی هیلَدیسپالستیک  سٌذرم یّب م ال آضٌبیی ثب   -7

 ّبی پالسوبسل دیسکرازی یّب م ال آضٌبیی ثب -8

  (CT)سیالى ٍ زهبى  (BT)ّبی زهبى خًَرٍی  آزهبیص آضٌبیی ثب  -9

   PT  ٍPTTّبی  آزهبیص آضٌبیی ثب -10

  ٌَشىیجریٍ تست ف FDP  ٍD-Dimer آزهبیص آضٌبیی ثب   -11

 

 

 لی هر جلعه:اهذاف ویصه به تفکیک اهذاف ک

 

  هغس استخَاى یتیالم هغس استخَاى ٍ سلَالر آضٌبیی ثب هدف کلی جلسه اول:

  

 :اولاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ثذاًذ ّبی آزهبیص هغس استخَاى اًذیکبسیَى -1-1

 ذرا ثذاًگیری هغس استخَاى )آسپیراسیَى ٍ ثیَپسی(  اصَل ًوًَِ -2-1

 هغس استخَاى ٍ سٌجص ًسجت هیلَئیذ ثِ اریترٍئیذ آضٌب ثبضذّبی  ثب چگًَگی هحبسجِ سلَالریتی ٍ ضوبرش افتراقی سلَل-3-1

 

   ی، هیلَئیذی ٍ لٌفَئیذیذیترٍئیضٌبخت هراحل ثلَغ ردُ ار :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ضرح دّذ در حبلت ًرهبل را یذیترٍئیراحل ثلَغ ردُ اره  -1-1

 را در حبلت ًرهبل ضرح دّذ هیلَئیذی ٍ لٌفَئیذیهراحل ثلَغ ردُ   -2-1



 

  (AML)حبد  یذیلَئیه یّب یلَسو ّبی زیرگرٍُ آضٌبیی ثب :سومهدف کلی جلسه 

 :ومظاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  را تَصیف ًوبیذ (AML)حبد  یذیلَئیه یّب یلَسو ّبی زیرگرٍُّبی ّر یک از  الستث  -1-1

  را ضرح دّذ (AML)حبد  یذیلَئیه یّب یلَسو ّبی زیرگرٍُ گسارش الم خًَی ٍ هغس استخَاى در ضیَُ   -2-1

 

 ٍ ...( CML ،PV ،ET ،PMF ،CNL ،CEL) ّبی آًْب ٍ زیرگرٍُ (MPD)ّبی هیلَپرٍلیفراتیَ  ثیوبری آضٌبیی ثب :مچهارهدف کلی جلسه 

 :مچهاراهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  را تَصیف ًوبیذ (MPD)ّبی هیلَپرٍلیفراتیَ  ثیوبری ّبی زیرگرٍُّبی درگیر ّر یک از  سلَل  -1-1

 را ضرح دّذ (MPD)یَ ّبی هیلَپرٍلیفرات ثیوبریضیَُ گسارش الم خًَی ٍ هغس استخَاى در   -2-1

 

  (ALL)حبد  یذیَئلٌف یّب یلَسو ّبی زیرگرٍُ آضٌبیی ثب :مپنجهدف کلی جلسه 

 :نپنجاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  را تَصیف ًوبیذ (ALL)حبد  یذیَئلٌف یّب یلَسوّبی  زیرگرٍُّبی درگیر ّر یک از  سلَل  -1-1

 را ضرح دّذ (ALL)حبد  یذیَئلٌف یّب یلَسو رش الم خًَی ٍ هغس استخَاى در ضیَُ گسا  -2-1

 

 ٍ ...( CLL ،PLL ،PLL/CLL) (LPD)ّبی لٌفَپرٍلیفراتیَ  ثیوبری یّب م ال آضٌبیی ثب :مششهدف کلی جلسه 

 :نؼؽاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  را تَصیف ًوبیذ (LPD)ّبی لٌفَپرٍلیفراتیَ  ثیوبریاز ّبی درگیر ّر یک  سلَل  -1-1

 را ضرح دّذ (LPD)ّبی لٌفَپرٍلیفراتیَ  ثیوبریضیَُ گسارش الم خًَی ٍ هغس استخَاى در   -2-1

 

 ، ...(RA ،RARS) (MDS)ّبی هیلَدیسپالستیک  سٌذرمّبی  زیرگرٍُ یّب م ال آضٌبیی ثب :مهفتهدف کلی جلسه 

 :نهفتاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  را تَصیف ًوبیذ (MDS)ّبی هیلَدیسپالستیک  ّبی سٌذرم زیرگرٍُّبی درگیر ّر یک از  سلَل  -1-1

 را ضرح دّذ (MDS)ّبی هیلَدیسپالستیک  ّبی سٌذرم ضیَُ گسارش الم خًَی ٍ هغس استخَاى در زیرگرٍُ  -2-1
 

 (MM ،MGUS ،WM ،CHD) ّبی پالسوبسل دیسکرازی ّبی ٍ آزهبیص یّب م ال ثب آضٌبیی :مهشتهدف کلی جلسه 

 :نهؽتاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  را تَصیف ًوبیذ ّبی پالسوبسل دیسکرازیّبی درگیر ّر یک از  سلَل  -1-1

 را ضرح دّذ ّبی پالسوبسل دیسکرازی ّب در ٍ یب دیگر آزهبیصضیَُ گسارش الم خًَی، هغس استخَاى   -2-1

 

  (CT)سیالى ٍ زهبى  (BT)ّبی زهبى خًَرٍی  آزهبیص آضٌبیی ثب :منههدف کلی جلسه 

 :ننهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ثذاًذ  را اًجبم دّذ ٍ داهٌِ ًرهبل آى را (BT)زهبى خًَرٍی آزهبیص   -1-1

     را اًجبم دّذ ٍ داهٌِ ًرهبل آى را ثذاًذ  (BT) سیالىزهبى آزهبیص   -2-1



 

  PT  ٍPTTّبی  آزهبیص آضٌبیی ثب :مدههدف کلی جلسه 

 :ندهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ثذاًذ  را اًجبم دّذ ٍ داهٌِ ًرهبل آى را (PT) ترٍهجیيزهبى آزهبیص   -1-1

 را اًجبم دّذ ٍ داهٌِ ًرهبل آى را ثذاًذ (PTT) ترٍهجَپالستیي ًسجیزهبى آزهبیص   -2-1

 

  ٌَشىیجریٍ تست ف FDP  ٍD-Dimer آزهبیص آضٌبیی ثب  :میازدههدف کلی جلسه 

 :نیازدهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را اًجبم دّذ ٍ داهٌِ ًرهبل آًْب را ثذاًذ FDP  ٍD-Dimerّبی  آزهبیص  -1-1

 سٌجص فیجریٌَشى را اًجبم دّذ ٍ داهٌِ ًرهبل آى را ثذاًذآزهبیص   -2-1

 

 

 

 هنابغ:

 هٌبثع اصلی: -

 خَى ضٌبسی ٌّ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 كوکی - 

 تألیف دكتر علی هلکی -كبًترّب اصَل كبر ٍ هٌبثع خطب در سل

 دكتر حجیت ا... گل افطبى تألیف -هجبًی پبیِ ٍ كبرثردی خَى ضٌبسی 

 دكتر هْجذتألیف  -ّوبتَلَشی عولی 

 دكتر ًبدر ٍظیفِ ضیراى تألیف -ّوبتَلَشی سلَلی ٍ هَلکَلی 
  

 

 روغ تذریط:

 آزهبیطگبُسخٌراًی در  -1

   ارائِ رٍش كبر هکتَة در ّرجلسِ -2

 اًجبم كبر عولی -3

 

 آهوزؼی : وظایل

 هیکرٍسکَح -1

 ّبی خًَی الم -2

   ّبی آزهبیطگبّی آهیسی، كیت ّبی رًگ هحلَل -3

 سبیل آزهبیطگبّیٍ -4

 

 



 

   ظنجػ و ارزؼیابی

 

 ظاػت تاریخ نوره روغ

  ثذٍى اعالى قجلی 1 كَئیس

حضَر ٍ غیبة ٍ رعبیت هقررات 

ازهبیطگبُ تکلیف، ٍ هطبركت در 

 ثحث

3 -  

 تئَری ًورُ   6 آزهَى پبیبى دٍرُ

 عولی  ًورُ 10

  400وبُ دی

 هحتواي  آزهوى هیاى دوره خواهذ بود.% از 10توجه: هحتواي آزهوى پایاى دوره ؼاهل حذاقل 

        

 هقررا ت درض و انتظارا ت از دانؽجویاى:

  ًورُ كسر خَاّذ ضذ 1حضَر ٍ غیبة :در صَرت غیجت غیر هجبز 

 ارائِ تکبلیف: قجل از اهتحبى پبیبى ترم 

 هراجعِ ثِ هٌبثع آهَزضی، هطبلعِ ٍ حضَر در كالس ثب آهبدگی 

 ی درٍى ٍ خبرج از كالسّبی یبدگیر هطبركت در فعبلیت 

 

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئىل      نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:        

 

 دکتر علی ملکی                    دکتر نصراله سهرابی

   

                            
 

 

 

 

 ارسبل:                      تبریخ ارسبل :تبریخ                044بهمن مبه تبریخ تحىیل: 

 

 

 



 (ػولی) 1خونؽناظی  جذول زهانبنذي درض

 روز و ظاػت جلعه :
 

 زهاى بنذي و هوضوػا ت جلعا ت درض

جلعا

  ت

 هذرض هوضوع ظاػت تاریخ

 چْبرضٌجِ 1

7/7/400 

 دكتر علی هلکی هغس استخَاى یتیالم هغس استخَاى ٍ سلَالر آضٌبیی ثب  8 -12

 رضٌجِچْب 2

14/7/400 

 دكتر علی هلکی ی، هیلَئیذی ٍ لٌفَئیذیذیترٍئیضٌبخت هراحل ثلَغ ردُ ار  8 -12

 چْبرضٌجِ 3

21/7/400 

 دكتر علی هلکی    (AML)حبد  یذیلَئیه یّب یلَسو یّب م ال آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 4

28/7/400 

 دكتر علی هلکی (MPD)ّبی هیلَپرٍلیفراتیَ  ثیوبری یّب م ال آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 5

5/8/400 

 دكتر علی هلکی (ALL)حبد  یذیَئلٌف یّب یلَسو یّب م ال آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 6

12/8/400 

 دكتر علی هلکی (LPD)ّبی لٌفَپرٍلیفراتیَ  ثیوبری یّب م ال آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 7

19/8/400 

 دكتر علی هلکی (LPD)ّبی لٌفَپرٍلیفراتیَ  ثیوبری یّب م ال آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 8

26/8/400 

 دكتر علی هلکی (MDS)ّبی هیلَدیسپالستیک  سٌذرم یّب م ال آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 9

3/9/400 

 دكتر علی هلکی ّبی پالسوبسل دیسکرازی یّب م ال آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 10

10/9/400 

 دكتر علی هلکی آهیسی سیتَ ضیویبیی َل رًگآضٌبیی ثب اص  8 -12

 چْبرضٌجِ 11

17/9/400 

 دكتر علی هلکی آضٌبیی ثب اصَل فلَسبیتَهتری  8 -12

 چْبرضٌجِ 12

24/9/400 

 دكتر علی هلکی (CT)سیالى ٍ زهبى  (BT)ّبی زهبى خًَرٍی  آزهبیص آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 13

1/10/400 

 دكتر علی هلکی PT  ٍPTTّبی  آزهبیص آضٌبیی ثب  8 -12

 چْبرضٌجِ 14

8/10/400 

 دكتر علی هلکی ٌَشىیجریٍ تست ف FDP  ٍD-Dimer آزهبیص آضٌبیی ثب   8 -12

 چْبرضٌجِ 15

15/10/400 

 دكتر علی هلکی هرٍر  8 -12

 




