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یلاعتهمسب
ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 

)Course Plan(1خون شناسی دورهطرح درس 

93-94سال تحصیلی دوم نیمسال پیراپزشکی ارومیه                                      : دانشکده
)نظري(1خون شناسی :درسنام علوم آزمایشگاهی: گروه آموزشی

دقیقه180: مدت زمان کالس درسکارشناسی:مقطع تحصیلی
واحد3: تعداد واحد )                        8:30ا ت11:30(شنبه ها :روز و ساعت برگزاري

زهرا بخشنده:مدرس

.شناخت علم هماتولوژي در حدي که یک کارشناس بتواند روش هاي تشخیص آزمایشگاهی معمول هماتولوژي را شرح دهد:هدف کلی درس

:بتواند دانشجو در پایان دوره: اهداف اختصاصی درس
اي خونی را شرح دهدخونساز و تمایز آن به سلول هسلول بنیادي ویژگی هاي 

تغییرات سلول هاي خونی در انواع بیماري هاي خونی را شرح دهد
روش هاي تشخیص انواع کم خونی ها را بیان کند

.اختالالت غیر لوسمیک لکوسیت ها و تغییرات مورفولوژیک آن ها را شرح دهد

:منابع 
هماتولوژي سلولی و مولکولی دکتر نادر وظیفه شیران. 1
انعقاد و طب انتقال خون هنري دیوید سون-خون شناسی. 2
مهارت هاي آزمایشگاهی در خون شناسی دکتر حبیب اهللا گل افشان. 3
ضروریات خون شناسی هافبراند. 4
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ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 
1دوره خون شناسی طرح درس 

آمادگی الزم دانشجویان عنوانردیف
قبل از شروع کالس

روشهاي / روش 
ارزیابیتدریس

-روند شکل گیري بافت خونی : عنوان درس : 1جلسه 1
سخنرانی

بحث گروهی
امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

فاکتورهاي رشد در خون سازي:  عنوان درس :  2جلسه 2
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

شفاهی و امتحان
ثبت نمرات در دفتر 
ارزیابی دانشجویان

تولید رده هاي مختلف سلولی: عنوان درس :  3جلسه 3
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

تعریف و طبقه بندي کم خونی ها:  عنوان درس : 4جلسه 4
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

آنمی فقر آهن و متابولیسم آن:  عنوان درس : 5جلسه 5
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
و پرسش و پاسخبحث

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

کم خونی مگالوبالستیک:  عنوان درس : 6جلسه 6
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

کم خونی هاي هیپوپرولیفراتیو: عنوان درس : 7جلسه 7
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

کم خونیهاي همولیتیک: عنوان درس : 8جلسه 8
از مطالعه مباحث قبل

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
امتحان میان ترمبحث گروهی

هموگلوبینوپاتی ها: عنوان درس : 9جلسه 9
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت نمرات در 
دفتر ارزیابی دانشجویان

اصول آزمایشگاهی تشخیص کم خونیها: 10جلسه 10
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی 
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان
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مطالعه مغز استخوان در کم خونیهاي مختلف: 11جلسه 11
مطالعه مباحث قبل از 

شرکت فعال در کالس و 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

)1( ناهنجاریهاي گرانولوسیتی : عنوان درس : 12جلسه 12
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

)2( ناهنجاریهاي گرانولوسیتی : عنوان درس : 13جلسه 13
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

)3( لکوسیتی ناهنجاریهاي:  عنوان درس : 14جلسه 14
مطالعه مباحث قبل از 

کالس و شرکت فعال در 
بحث و پرسش و پاسخ

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

15
دستگاههاي آنالیزور در خون :  عنوان درس : 15جلسه 

)1( شناسی 

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

پرسش و پاسخبحث و 

سخنرانی
بحث گروهی

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

دانشجویان

نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
%20حضور فعال، مداوم و بدون غیبت                                  .1
% 20میان ترم.2
% 60امتحان پایان ترم                                                         .3

پیش سازمان دهنده :الگوي تدریس 
:از فراگیران انتظار میرود:وظابف و تکالیف دانشجو 

 س اجتناب کرده و بد د قیقه از ورود به کال10ُدر تمام جلسات کالس درس بد ون تاخیر حضور یابند و د ر صورت تاخیر بیش از
.ین ترتیب در حفظ نظم کالس سهیم باشند

در بحثهاي کالس بطور فعال شرکت نمایند.
نمره صفر براي آن آزمون ، در صورت غیبت در آزمون میان دوره، اگر غیبت غیر موجه باشد(وره  شرکت نماینددر آزمون میان د

واهی معتبر الزم است دانشجو تا حد اکثر دو هفته بعد از تاریخ آزمون براي منظور خواهد شد و چنانچه غیبت موجه باشد، با ارائه گ
).انجام امتحان به استاد مربوطه مراجعه نمایند،در غیر اینصورت نمره صفر منظور خواهد شد

 ساعات کالس بیشتر باشد،در صورتیکه غیبت بیش از حد مجاز باشد4/ 17غیبت در کالس نباید از حد مجاز:

.غیبتهاغیر موجه باشد ،آن واحد درسی حذف می شود2/1یش از چنانچه ب-

.چنانچه غیبتها غیر موجه باشد ،نمره صفر براي آن منظور خواهد شد-
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ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 
1خون شناسی هنازورطرح درس 

18/11/93: تاریخ ارائه درس   93-94سال تحصیلی  
نظري: نوع درس   پیراپزشکی: دانشکده 

زهرا بخشنده:  مدرس  نام  علوم آزمایشگاهیکارشناس:رشته/ مقطع 
نفر33: تعداد دانشجو   )واحد3(خون شناسی یک)  :   واحد(نام درس 

ساعت3:  مدت کالس  4:    ترم  
هماتولوژي سلولی و مولکولی دکتر نادر وظیفه شیران، خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنري :منابع درس
، مهارت هاي آزمایشگاهی در خون شناسی دکتر حبیب اهللا گل افشان)آخرین ویرایش(دیویدسون

کامپیوتر و ویدنوپروژکتور:  امکانات آموزشی 
:اجزا و شیوه اجراي درس 

دقیقه10:    مدت زمانمقدمه
کلیات درس

                                  دقیقه60:    مدت زمانبخش اول درس
دقیقه30:    پرسش و پاسخ و استراحت                       مدت زمان
                                    دقیقه60:    مدت زمانبخش دوم درس

                                                               دقیقه10:   مدت زمانجمع بندي و نتیجه گیري
                                                 دقیقه10:    مدت زمانارزشیابی درس

روند شکل گیري بافت خونی : عنوان درس : 1جلسه 
آشنایی با بافت هاي مختلف خون ساز در دوران جنینی و بزرگسالی : هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 ارگان هاي خون ساز را تعریف کند
 با سلول مادر خون ساز آشنا شود
 سلول هاي اجدادي آشنا شود شناساییبا مارکرهاي

فاکتورهاي رشد در خون سازي:  عنوان درس :  2جلسه 
آشنایی با فاکتورهاي مختلف خون ساز:  هدف کلی درس 
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:  اهداف جزئی 
 با فاکتورهاي رشد براي سنتز رده هاي مختلف خون آشنا شود
اثر فاکتورهاي رشد را بداند مکانیسم
 با فاکتورهاي مهاري خون ساز آشنا شود
اثرات کمبود آن را بداند

تولید رده هاي مختلف سلولی: عنوان درس :  3جلسه 
آشنایی با دودمان گلبول هاي قرمز ، سفید و پالکت ها: هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 چرخه تکاملی هر دودمان را فرا گیرد
آشنا شود لوژي با سلول هاي اجدادي و پیش سازاز نظر مرفو
سرنوشت سلول مادر خون ساز در تبدیل به رده هاي مختلف را فرا گیرد
 با کارآیی هر سلول در خون آشنا شود

تعریف و طبقه بندي کم خونی ها:  عنوان درس : 4جلسه 
مختلف کم خونیهاآشنا شدن با تعریف و طبقه بندي هاي :  هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 با طبقه بندي کم خونیها بر اساس مرفولوژي آشنا شود
 با طبقه بندي کم خونیها بر اساس نقص در ساختمان غشاء ، نقص در آنزیم ها و نقص در هموگلوبین آشنا شود
عالیم آزمایشگاهی کم خونیهاي همولیتیک را فرا گیرد

آنمی فقر آهن و متابولیسم آن:  عنوان درس : 5جلسه 
آشنایی با متابولیسم آهن و ذخیره آن:  هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 نقش آهن در بدن و طریقه جذب آن را بداند
 فرم هاي مختلف ذخیره آن و مکانیسم هاي تنظیمی آن آشنا شود
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 سنتز هموگلوبین را فرا گیرد
غییرات مغز استخوان در کم خونی را فرا گیردکم خونی فقر آهن در مراحل گوناگون و ت
 کم خونی سیدروبالستیک را فرا گیرد
 با گرانباري آهن آشنا شود

کم خونی مگالوبالستیک:  عنوان درس : 6جلسه 
و اسید فولیک در خون سازيB12آشنایی با نقش ویتامین : هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 با ساختمان ویتامینB12 و اسید فولیک آشنا شود
نقش ویتامین ها را در خون سازي فرا گیرد
طریقه جذب گوارشی ویتامین ها را فرا گیرد
 کم خونی مگالوبالستیک از نظر آزمایشگاهی و عالیم بالینی فرا گیرد

کم خونی هاي هیپوپرولیفراتیو: عنوان درس : 7جلسه 
خانواده هیپوپرولیفراتیوآشنایی با انواع کم خونی:  هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
مفهوم کم خونی هاي هیپوپرولیفراتیو را فرا گیرد
 کم خونی هاي اپالستیک ، فانکونی ، سندرم بلک فان را فرا گیرد
 عالیم مرفولوژي و آزمایشگاهی کم خونیها را بداند
 تغییرات مرفولوژي مغز استخوان در رابطه با کم خونیهاي فوق بداند

کم خونیهاي همولیتیک: عنوان درس : 8جلسه 
آشنا شدن با انواع کم خونیهاي همولیتیک در ارتباط با غشاء و نقص آنزیمی: هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 با کم خونیهاي همولیتیک آشنا شود
 کم خونیهاي نقص آنزیمی مانندG6PD و کمبود پیروات کیناز را فرا گیرد
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 با ساختار غشاي گلبول قرمز آشنا شود
 کم خونیهاي در ارتباط با نقص ساختمانی غشاء و آزمایش هاي مربوطه آشنا شود

هموگلوبینوپاتی ها: عنوان درس : 9جلسه 
ساختمانی هموگلوبین و کم خونیهاي مربوطهآشنا شدن با نقص :  هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 با ساختار هموگلوبین و انواع نقص ساختاري آن آشنا شود
 کم خونی هاي در رابطه با جهش هاي هموگلوبین آشنا شود
 آنمی هاي تاالسمی و داسی شکل را فرا گیرد
نا شود با اصول الکتروفورز براي جداسازي انواع هموگلوبین ها آش

اصول آزمایشگاهی تشخیص کم خونیها: عنوان درس: 10جلسه 
آشنایی با آزمایش اصلی و آزمایش هاي همراه در تشخیص کم خونیها:  هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 آشنایی با اصول آزمایش شکنندگی اسمزي
 آشنایی با اصول آزمایش هموگلوبین هاي ناپایدار
 آشنایی با اصول آزمایش هموگلوبین اچ
 آشنایی با اصول آزمایش حاللیت
الکتروفورز

مطالعه مغز استخوان در کم خونیهاي مختلف: عنوان درس:11جلسه 
آشنایی با تغییرات مغز استخوان در کم خونیهاي مختلف:  هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 آشنایی با ساختمان مغز استخوان طبیعی
آشنایی با واژه هاي هیپرپالزي و هیپوپالزي
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 تغییرات مغز استخوان در کم خونیهاي مختلف
 آشنایی با رنگ آمیزي آهن
 شیوه بررسی ذخایر آهن

)1( ناهنجاریهاي گرانولوسیتی : عنوان درس : 12جلسه 
گرانولوسیتی از نظر شمارشآشنایی با ناهنجاریهاي: هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 با واژه لکوسیتوز آشنا شود
 نوتروفیلی و نوتروپنی و با علل آن آشنا شود
 ائوزینوفیلی و علل آن را بداند
 منوسیتوز و علل آن را بداند
 محاسبهAGCرا فرا گیرد

)2( ناهنجاریهاي گرانولوسیتی : عنوان درس : 13جلسه 
آشنایی با ناهنجاریهاي ارثی گلبول هاي سفید:  درس هدف کلی

:  اهداف جزئی 
 با آنومالی مختلف گرانولوسیتی آشنا شود
 آشنا شود ریلی، چدیاك ، ماي هگلین و آلدرهیوتآنومالی پلگر
 با بیماري انباشت ذخیره چربی آشنا شود

)3( ناهنجاریهاي لکوسیتی :  عنوان درس : 14جلسه 
آشنایی با ناهنجاریهاي لکوسیتی در عفونت ها:  هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 آشنایی با ناهنجاریهاي لکوسیتی در عفونت هاي میکروبی
 آشنایی با تغییرات مرفولوژي گلبول ها در عفونت هاي ویروسی
 آشنایی با لنفوسیت هاي آتیپیک
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)1( آنالیزور در خون شناسی دستگاههاي :  عنوان درس : 15جلسه 
آشنایی با اصول کار دستگاههاي آنالیزور:  هدف کلی درس 

:  اهداف جزئی 
 آشنایی با طرز کار آنالیزورها
 آشنایی با دستگاههاي امیدانس و اپتیک
 طریقه شمارش و طبقه بندي سلول ها
 بررسی گراف هاي مختلف و هیستوگرام هاي سلولی
 آشنایی با کالیبراسیون دستگاهها

امتحان: 16جلسه 


