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  :ف کلی اهدا
  .کارشناس بتواند روشهاي تشخیص آزمایشگاهی معمول هماتولوژي را انجام دهدشناخت علم هماتولوژي در حد که یک .1
  اصول خونگیري ضد انعقاد ها و آشنایی با سلول هاي طبیعی خون.2
  رنگ آمیزي و مطالعه با میکروسکوپ اصول رنگ آمیزي سلولهاي خونی تهیه گسترش خونی و انجام .3
 ESRه رسم منحنبی هموگلبین و انجاماندازه گیري هماتوکریت و هموگلبین و طریق.4
  در المNRBCشمارش گلبول هاي سفیدبروش هماسیتومتر دستی و آموزش روش تصحیح شمارش لکوسیتها پس از شمارش .5
  بروش دستی و مقایسه با داده هاي سل کانتر MCHC,MCH,MCVشمارش  گلبولهاي قرمز و محاسبه اندکسهاي.6
  مقایسه با شمارش تخمینی درگسترش خونی و مطالعه مرفولوژي پالکتها شمارش پالکتها به روش  دستی و .7
8.  

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید: اهداف اختصاصی 
  .آموزش اصول خونگیري فرا گرفته و قادر به خونگیري باشد.1- 1
  .نامطلوب آن را یاد بگیردمنابع خطا در خونگیري و عواقب .1- 2
  .با انواع ضد انعقاد ها براي آزمایش هاي مختلف آشنا شود.1- 3
  .انواع رنگهاي مورد استفاده در خون شناسی را آموزش ببیند.4-1
  .اصول رنگهاي رومانوفسکس را بداند.5-1
  .بتواند گسترده مناسب تهیه کند.1- 6
  .منابع خطا در رابطه با گسترده را بداند.7-1
  .رنگ آمیزي مطلوب را آموزش ببیند.1- 8
  .آرتیفکت هاي رنگ آمیزي را یاد بگیرد.1- 9
  .اصول اندازه گیري هموگلوبین و هماتوکریت را فرا گیرد.10-1
  .با معرف در ابکین و معرف هاي آنالیزور هاي دستگاهی جهت اندازه گیري هموگلبین آشنا شود.1- 11
  .ه هاي کاپیالري آشنا شودبا سانتریفیوژ هماتوکریت و لول.1- 12
  .بتواند هماتوکریت را با خطکش هاي استاندارد تعیین و منابع خطا را کشف کند.1- 13
  .هموسیتومتر و مالنژور را بشناسد و با اصول آن آشنا شود.1- 14
  .محلول رقیق سازي براي گلبول هاي سفید را بسازد.1- 15
  .ندنحوه محاسبه گلبول هاي سفید را آموزش ببی.1- 16
  .با منایع خطادر شمارش دستی آشنا شود.1- 17
  .سیتی را انجام دهد.بتواند تصحیح شمارش لکNRBCبا مشاهده.1- 18
  .با وسایل اندازه گیري شمارش مانند هموسیتومتر ومالنژور گلبول هاي قرمز را بشمارد.1- 19
  .با محلول هاي رقیق کننده روشهاي دستی و آنالیزورها آشنا شود.20-1
  .را محاسبه کرده و مفهوم آنها را بداندMCHC,MCH,MCVاندکس.1- 21
  .منابع خطا در شمارش گلبول ها را شناخته و با موارد خطا آشنا شود.1- 22



  .محلول رقیق کننده پالکتها را تهیه نماید.1- 23
  .قادر به شمارش پالکتها به روش دستی باشد.1- 24
  .را آموزش دیده و با شمارش دستی مقایسه کنداز روي گسترده محیطی شمارش تخمینی .1- 25
  .باید منابع خطا در شمارش دستی را دانسته و در صد رفع آن بر آید.1- 26
  .رنگهاي مورد استفاده براي رتیکولوسیت را آموزش دیده و رنگ آمیزي کند.1- 27
  .دا کندرتیکولوسیت را از انکلوزیونهاي دیگر که با رنگ رتیکولوسیت رنگ میگیرند ج. 1- 28
  .مفهوم تصحیح رتیکولوسیت را آموزش دیده و بتواند پارامتر اندکس رتیکولوسیت را محاسبه کند.1- 29
  .اسالیدهاي رنگ آمیزي را مطالعه میکروسکوپی کرده و طرز کار با میکروسکوپ را بداند.30-1
  .روشهاي حرکت اسالید زیر میکروسکوپ جهت شمارش افتراقی را آموزش ببیند.1- 31
  .با منابع خطاي پخش سلولی روس گسترده آشنا شود.1- 32
  .هر اسالید را حداقل سه بار شمارش کرده واعداد را با هم مقایسه کند.1- 33
  .محدوده طبیعی سلولهاي خونی در سنین مختلف را آموزش ببیند.1- 34

  
  .چرخه بلوغ گلبولهاي قرمز فراگیرد.2- 1
  .دودمان گلبولهاي قرمز باشدقادر به جداسازي سلولهاي مختلف .2- 2
  .قادر به شناسایی دودمان نورموسیتیک میکروسیتیک و مگالوبالستیک شود.2- 3
  .قادر به افتراق دودمان گلبول هاي قرمز از سلول هاي دیگر خونی شود و با سلول هاي دیگر اشتباه نکند.4-2
  .با واژه هاي میکروسیتیک و هیپوکروم آشنا شود.5-2
  .ماکروسیتیک را به خوبی فرا گیردواژه .2- 6
  .الگوریتم مورفولوژي ماکروسیتیک و نورموسیتیک را فراگیرد.7-2
  .دانشجو باید بتواند ناهنجاریهاي گلبول سفید را تشخیص دهد.2- 8
  .را آموزش ببیندLEنحوه نمونه گیري و روش کار تهیه سلولهاي .2- 9
  .سلولی را بداند اصول دستگاهاي مختلف براي آنالیز و شمارش.10-2
  .قادر به کشف منابع خطا در آنالیز و شمارش سلولها باشد.2- 11
  .مفهوم خون کنترل و کالیبره را بداند.2- 12
  .با گراف ها و چارت هاي کنترل کیفی خون شناسی آشنا شود.2- 13
  و تفسیر آن)روش هاي استات سلولز و سیترات آگار(اصول التروفورز هموگلبین .2- 14
  .در به تفکیک باندهاي مختلف هموگلبین شودقا.2- 15
  .روش سلولز استات و سیترات آگار را بخوبی فراگیرد.2- 16
  .قادر به انجام آزمایش هاي مکمل جهت کشف هموگلبین ها گردد.2- 17
  .تست حاللیت و انجام هموگلبین هاي ناپایدار آشنا شودHbHبا تستهاي .2- 18
  .زي ،اتوهمولیز،تست هامز،تست ساکاروز،و تهیه اجسام هاینز را انجام دهدانجام آزمایش هاي شکنندگی اسم.2- 19
  .اصول تست هاي فوق را یاد بگیرد.20-2

  .دانشجو باید چرخه بلوغ گلبول هاي سفید را آموزش ببیند.3- 1
  .قادر به تفکیک رده هاي مختلف گلبولهاي سفید باشد.3- 2
  



  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
دکترعلی   خونگیري و ضد انعقادها  4  24/6/95  1

  اصغرآیت اللهی
تهیه گسترده خونی اصول رنگ آمیزي معرفی رنگهاي مختلف در   4  31/6/95  2

  خونشناسی
دکترعلی 

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   شناسایی سلولهاي طبیعی خون محیطی  8  7/7/95  3

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   شمارش دستی گلبول هاي خون  4  14/7/95  4

  اصغرآیت اللهی
5  21/7/95  

  تعطیل
اندازه گیري هموگلبین و هماتوکریت و به روش دستی و رسم   4

  منحنی استاندارد
دکترعلی 

  اصغرآیت اللهی
6  28/7/95  4  ESRدکترعلی   ورتیکولوسیت

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   مورفولوژي گلبولهاي قرمز  8  5/8/95  7

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   مطالعه المهاي مربوط به کم خونی هاي مختلف   8    12/8/95  8

  للهیاصغرآیت ا
9  19/8/95    4  Solubility test-sickle prep unstable hb-OFT-

Hemosiderin-Meth HB 
دکترعلی 

    اصغرآیت اللهی

  :روش تدریس  
  کارگیري وسایل و مواد اختصاصیآموزش به روش سخنرانی و انجام آزمونهاي با به 

  :سیاست ها و قوانین کالس 
  نمره 10حداقل نمره قبولی 

  جلسه0تعداد دفعات مجاز غیبت درکالس 
  
  : ایف و تکالیف دانشجوظو

  کوییزهاي مختلف در هرجلسه
  برگزاري امتحان فاینال 

  شرکت فعال در آزمایشگاه و انجام تکالیف
  :در نمره پایانیآنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

  نمره 10حداقل نمره قبولی 
  جلسه0تعداد دفعات مجاز غیبت درکالس 

  
  :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 

  .براساس تقویم آموزشی اعالم شده در پایان ترم برگزار میشود
  منابع مطالعه 
  :منابع اصلی 

1.Practical Heamatology(Dacie&Lewis)Latest ed 
2.Atlas of Heamatology (Wolff)Latest ed 
  اطلس خونشناسی دانشکده پیراپزشکی.3
  کتاب خونشناسی هنري چاپ آخر.4



  منابع براي مطالعه بیشتر 

 


