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  اکرم بختیاری شهری  دکتر  : نام استاد                                                   : نيمسال

 :  تعداد واحد                                          :روز برگزاری  كالس  

   
  جلسه   موضوع  اهداف جلسات 

 را بداند. خون اخذ شرح حال بیماری های  چگونگی .1

 مفهوم ارگانومگالی را بتواند توضیح دهد و معاینه کند. .2

 لنفادنوپاتی ارزشمند را بتواند توضیح دهد و معاینه کند.  .3

4.  . 

  

  اول    و فیزیولوژی دستگاه خونسمیولوژی 

 هماتولوژی  با مرتبط پاراکلینیک از حاصل های یافته .1
 را بتواند توضیح دهد.  

را یاد داشته باشد . و بتواند زیر  PBSنحوه کشیدن  .2
و پالکت و نوتروفیل و لنفوسیت   .RBCمیکروسکوپ 

 . نرمال را تشخیص دهد

را بتواند توضیح دهد و تغییرات هر جزء را بتواند  CBCاجزای  .3

 شرح دهد. 

 سایز نرمال طحال و کبد را در سونوگرافی بداند.  .4

نحوه گرفتن نمونه مغز استخوان و اندیکاسیون انجام این کار را  .5

 بداند. 

 بررسی پاراکلینیک در بیماری های خون 

  

  دوم

 را بداند. انمی مفهوم  .1
 انواع انمی را بداند.  .2
 در انمی فقر اهن را بداند.  PBSیافته های   .3
 علل بروز فقر اهن را بداند. .4
 مراحل بروز فقر اهن را بداند.   .5
 نحوه محاسبه میزان دیفیسیت اهن در فرد با انمی فقر اهن را بداند.  .6

  اپروچ تشخیصی و درمانی به بیمار با فقر اهن را بداند.   .7

 نمی فقر اهن ا

  

   

  سوم



     

 

 را بداند. انمی  بیماری های مزمن  مفهوم .1
 در انمی فقر اهن را بداند.  PBSیافته های   .2
 انمی ناشی از بیماری های مزمن  را بداند.  بروز علل .3
ا ر بیماری مزمنانمی اپروچ تشخیصی و درمانی به بیمار با  .4

  بداند.  

  چهارم  انمی بیماری های مزمن

 را بداند.  اپالستیکانمی   مفهوم .1
 را بداند. انمی اپالستیکدر  PBSیافته های   .2

  یافته های نمونه مغز استخوان در انمی اپالستیک را بداند.  .3
 را بداند.   اپالستیکانمی  بروز علل .4
اپروچ تشخیصی و درمانی به بیمار با انمی بیماری مزمن را  .5

  بداند.  

 را بداند.  MDS مفهوم .6
 را بداند. MDSعالیم بالینی و پاراکلینیکی  .7
 را بداند. MDSدر  PBSیافته های   .8

  را بداند.  MDSیافته های نمونه مغز استخوان در  .9
  و عوارض ان را بداند.  MDSریسک فاکتور های بروز  .01
  را بداند.   MDSاپروچ تشخیصی و درمانی به بیمار با  .11

  MDSانمی اپالستیک و 

 اپروچ به ضایعه تومورال در برست را بداند.  .1
 اپروچ به ضایعه تومورال در پروستات را بداند.  .2
 اورزانس های ساختاری و انسدادی انکولوژی و درمان ان را بداند.  .3
 اورزانس های متابولیک در انکولوژی و درمان ان را بداند.  .4
 علل و درمان پریکاردیال افیوژن و تامپوناد به دنبال بدخیمی را بداند.  .5
 علل انسداد روده به دنبال بدخیمی و درمان ان را بداند.  .6
 علل انسداد ادراری به دنبال بدخیمی و درمان آن را بداند.  .7
 و درمان آن را بدنبال بدخیمی بداند.  علل انسداد مجاری صفراوی .8
علل بروز اثر فشاری روی نخاع به دنبال بدخیمی و درمان ان را  .9

 بداند. 
اثر افزایش فشار داخل مغزی به دنبال بدخیمی علل و درمان آن را  .11

 بداند. 
 اثرات پارانئوپالستیک بدخیمی ها و درمان انها را بداند. .11
 مفهوم لکوستاز، علل و نحوه درمان آن را بداند.  .12
 عوارض داروهای کموتراپی را بداند.  .13

  اورزانس های انکولوژی و سالید تومور ها

  
 

  

 

 

 



     

 

 

 :   سخنرانیروش تدريس 

   پس از ارائهطرح سئوال و پاسخ به سئواالت   

  اسالید استفاده از   

  
 :  وظابف و تکاليف دانشجو 

حضور منظم در جلسات کالس درس   

مشارکت فعال در کالس  انجام 

 تکالیف  

:  حضور درکالس، مشارکت فعال در کالس   روش ارزشيابي دانشجو 

 انجام تکالیف   امتحان پایان ترم   

 :   منابع مطالعه 

  هاریسون  1

  سیسیل 2

  

   


