
 

 

 
 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) 

:دانشجويان کارشناسی گروه فراگير                                                           2هماتولوژی : عنوان درس 

 علوم ازمايشگاهی چهارترم 

                                                                  1397-98دوم نيمسال :                 

 مد قربانیمح نام استاد :

  2تعداد واحد :                                   هر هفته سه شنبهروز های روز برگزاري كالس  :                   

 واحد نظری

 دانشکده پزشکی  10محل برگزاری:کالس              
 

 

 

 

 
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 موارد نوتروفيلی را بيان کند  -1 1اختالالت غير بدخيمی گلبول های سفيد  اول  

 موارد نوتروپنی را بيان کند  -2

 اختالالت عملکردی و مرفولوژيگ نوتروفيل را بيان کند  -3

 بازوفيلی را بيان کند .موارد ائوزينوفيلی و  -4

 تفاوت لنفوسيتوز نسبی و مطلق را بيان کند  -1 2اختالالت غير بدخيمی گلبول های سفيد  دوم

موارد لنفوسییيتوز با و بدون یتيکيکال لنفوسییي  را بيان  -2

 کند 

 اختالالت کمی مونوسيتوپنی را بيان کند   -3

تعريف ،اتيولوژی و دسته بندی سرطان  سوم

 های خون 
يان  -1 به طور کلی ب های خون را  طان  موارد اتيولوژی سیییر

 نمايد 

 تفاوت لوسمی حاد و مزمن را بيان نمايد  -2

 تفاوت لوسمی حاد مايلوئيدی و لنفوئيدی را بيان نمايد  -3

طبقه بندی انواع سیییرطان های حاد و مزمن لنفوييدی و  -4

 مايلوئيدی را بيان کند 

 

 بيان کند   WHOبر اساس طبقه بندی  -AML  1لوسمی حاد مايلوييدی  چهارم

 تقسيم بندی نمايد  FABبر اساس طبقه بندی  -2

 

سطح    -AML  1لوسمی حاد مايلوئيدی  پنجم صی برای هر کدام به طور جداگانه از  شخي س  های ت ت

 اوليه تا سطح اختصاصی بيان کند 

يافته های بالينی مرتبط با هر کدام را به طور کلی بيان  -2

 نمايد .

 را بيان نمايد  WHOو  FABتقسيم بندی بر اساس  -ALL  1لوسمی حاد لنفوئيدی  ششم

ايمنوفنوتايکينگ هر نوع از لوسمی حاد لنفوييدی را بيان  -2

 نمايد 

 ترانسلوکاسيون برای هر نوع لوسمی بيان نمايد . -3

 بيس ملکولی درگير در اين نوع لوسمی را بيان کند  -1 1بيماری های مايلوپروليفراتيو   هفتم

 را به خوبی بيان نمايد  CMLيافته های ازمايشگاهی  -2

 را به خوبی بيان نمايد . ETيافته های یزمايشگاهی  -3

انواع پلی سییییايتمی را به خوبی بيان کرده و تفاوت پلی  -1  2بيماری های مايلوپروليفراتيو  هشتم

 سايتمی ورا را با انواع ثانويه و نسبی بيان کند 

مايلوفيبروز اوليه را در سیییطح ازمايشیییگاهی و بالينی  -2

 توضيح دهد 

 موارد مايلوپورليفراتيو های ناشايع را بيان کند  -3

نواع  -1 سندرم های مايلوديس پالستيک  نهم تفییاوت ان را بییا ا ير و  گ لی در کو ل م يس  ب

 مايلوپروليفراتيو را بيان نمايد 

 را بيان نمايد  FABتقسيم بندی بر اساس  -2

 7را بيان نمايد  WHOتقسيم بندی بر اساس  -3

 را بيان نمايد . MDS/MPDموارد  -4

 را بيان کند  CLLيافته های ازمايشگاهی و بالينی بيماری  -1 بيماری های لنفوپروليفراتيو  دهم

 را به خوبی بيان نمايد  CLLبرای  RAIدسته بندی  -2

 تشخيص افتراقی های اين بيماری را ذکر کند  -3



 

 

 

 

 

 

 تس  های تشخيصی برای اين بيماری را بيان نمايد  -4

 را بيان نمايد  PLLسندرم های  -5

 را بيان کند  NK cellو Tبيماری های مرتبط با لنفوسي   -6

را به خوبی بيان  HCLيافته های ازمايشیییگاهی و بالينی  -7

 کند 

8-  

مالتيکل مايلوما را در سییطح تشییخيصییی و بالينی به خوبی  -1 ديسکرازی های پالسماسل  يازدهم

 بيان نمايد 

 الگوريتم تشخيصی برای مالتيکل مايلوما را ترسيم نمايد  -2

معيار های تشیییخيصیییی و بالينی برای ماکروگلوبولينمی  -3

 والدنشتروم را به خوبی بيان نمايد 

 دودمان پالکتی را شرح دهد  -1 ترومبوپوئز ،ساختمان و عملکرد پالک   دوازدهم

 ساحتمان و اجزای داخلی و گرانول های پالکتی را شرح دهد  -2

 مراحل فعال شدن پالکتی را به خوبی بيان نمايد  -3

فعال کننده ها و مهار کننده های پالکتی را به خوبی بيان  -4

 نمايد . 

اپروچ به اختالالت کمی و کيفی پالک    سيزدهم

 )ارثی و اکتسابی (
 به ترومبوسيتوپنی را به خوبی ترسيم نمايداپروچ  -1

اختالل  کيفی برنارد سولير و گالنزمن را به خوبی تشريح  -2

 نمايد 

يافته های بالينی مرتبط با ترومبوسيتوپنی را بيان  -3

 نمايد 

 تس  های تشخيصی برای هر يک را جداگانه بيان نمايد   -4

 

نقش ون ويلبراند و بيماری ون  چهاردهم

  VWDويلبراند 

 را در هموستاز اوليه به خوبی بيان نمايد  VWFنقش  -1

2- VWD  را به خوبی دسته بندی نمايد و برای هر دسته معيار

 های تشخيصی الزم را بيان کند 

 را به خوبی بيان کند  VWDتشخيص افتراقی های  -3

 بيماری های عروقی را به طور جزئی بيان کند  -4

نقش هموستاز ثانويه و فاکتور های انعقادی را بيان  -1 هموستاز ثانويه  پانزدهم

 نمايد 

فاکتور های انعقادی را در مسير داخلی و خارجی و مشترک  -2

 دسته بندی نمايد 

سيستم فيبرينوليزيس را به خوبی معرفی نمايد و نقش ان  -3

 را بيان کند 

 سيستم های ضدانعقادی بدن را تشريح نمايد  -4

را در سطوح اتيولوژی بالين و تس  های تشخيصی را به  DIC -1  بيماری های اکتسابی هموستاز ثانويه  شانزدهم

 خوبی بيان نمايد 

ارتباط بيماری های کبدی با هموستاز ثانويه را بيان  -2

 نمايد 

و نقش ین را در سيستم انعقادی  Kموارد کاهش ويتامين  -3

 بيان کند 

ترومبوتيک سيستم  ارثی و اکتسابی  نگاه کلی به اختالالت -4

 هموستاز 

را در سطح عل  ،بالين و تشخيص .و درمان بيان  Aهموفيلی  -1 بيماری های ارثی هموستاز ثانويه  هفدهم

 کند 

را در سطح عل  ،بالين و تشخيص .و درمان بيان  Bهموفيلی  -2

 کند

را در سطح عل  ،بالين و تشخيص .و درمان بيان  Cهموفيلی  -3

 کند

هموفيلی فاکتور پنج و پاراهموفيلی و هموفيلی اکتسابی  -4

 را به خوبی بيان نمايد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح جامع تدریس
  (Course Plan)  

 

                                                          2هماتولوژی نظری  عنوان درس :

  4ترم علوم یزمايشگاهی  دانشجويان کارشناسی گروه فراگير :

                                                     1397-98 دوم نيمسال :

 محمد قربانی  نام استاد :

                                                                         واحد ) نظری ( 2   تعداد واحد :

 

   1نظریهماتولوژی : پيشنياز

  هدف كلي درس : 

آموزش علم هماتولوژی در حدی که کارشناس علوم آزمایشگاهی بتواند با شناخت بيماری 

سریعتر  شخيص هر چه بهتر و  صی مربوطه ،در ت شخي ست های ت شنایی با ت های خون و آ

 بيماری های خون کمک نماید 

 :اهداف ويژه 

و  WHOدانشجو بتواند اختالالت بدخيم گلبول های سفيد را براساس طبقه بندی  -1

FAB  به خوبی بيان نماید 

 را به خوبی بيان نماید  AML,ALL.MPN,LPL.MDSتفاوت بيماری های  -2

 اپروچ آزمایشگاهی خوبی به اختالالت خونریزی دهنده داشته باشد  -3

 ثانویه را به خوبی بيان نماید .تست های مرتبط با سيستم هموستاز اوليه و  -4



 

 روش سنتی )ماژیک و وایت بورد (روش تدريس : 

 

  الگوریتمی الگوی تدريس :

 

 وظابف و تکاليف دانشجو :

 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند . -1

درکالس حاضرشده و مکلف دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی  -2

)حضور فعال دانشجو در سر کالس و شرکت در به شرکت فعال در مباحث درسی می باشند .

 مباحث ،بسيار حائز اهميت بوده و در نمره پایان ترم تاثير دارد (

از منابع جدید مرتبط با رئوس طرح درس  هر دانشجو باید نسبت به ترجمه یک مقاله -3

 سطر نقد نماید. 5-7اقدام و آنرا در 

 

 

 

 

 

 روش ارزشيابی دانشجو :
 

 نمره درصد شرح فعالي  رديف

 2 %10 حضور منظم و شرک  فعال در مباحث درسی 1

 4 %20 یزمون ميان ترم  2

 14 %70 یزمون پايان ترم  3

 20 %100 جمع

 

 منابع مطالعه : 

 

فصول بيماری –بخش هماتولوژی و بيماری های خون کتاب هنری دیویدسون  -1

 انعقاد و هموستاز –های بدخيم گلبول سفيد 

 هماتولوژی هاف براند  -2

 هماتولوژی شرلين مکنزی  -3

 هاریسون و سيسيل  طب داخلی  لوژی کتاب هایبخش هماتو -4

 هماتولوژی دکتر جبيب هللا گل افشان مجموعه کتب  -5

تاليف دکتر نادر وظيفه  5و  4ملکولی جلد –سلولی  های  هماتولوژی -6

 شيران 

 تاليف دکتر مرحوم طبرستانی   2جلد  خون شناسی پزشکی -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             


