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  :ف کلی اهدا
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آموزش روشهاي مختلف آزمایشگاهی هماتولوژي بنحوري که کارشناس بتواند شخصاً سلول هاي خونی را شناسایی کند و آزمایشات مختلف  .6

  .مربوطه را انجام دهد
  )Normal Diff(بررسی گلبول هاي سفید نرمال  .7
  بررسی آنومالی هاي گلبول سفید .8
  وتفسیر آن)روش هاي سلولز استات،سیترات آگار(الکترو فورز هموگلوبین  .9

  OFT,HbH,Solubility,Sickle prepتست هاي .10
همو سیدرین یوریا ،تفاوت هموگلوبین یوریا از میو گلوبین Test Hb,Heinz body,(Unstable HB)هاي ناپایدارHbروش هاي بررسی  .11

  یوریاالکتروفورز هموگلوبین
  و میلوپراکسیدازPSAرنگ آمیزیهاي سیتوکمیال شامل سودان بالك، اسید فسفاتاز،آکالین،فسفلتاز،.12
  سیتومتري و ایمونوآنزیماتیک و مطالعه المهاي مربوطهکاربرد مارکرهاي سلولی در تشخیص بیماریهاي خونی و آموزش روشهاي فلو.13
  )پلی سیتمی ورا،مالتیپل میلوما،ترومبوسیتمی اساسی(مطالعه سایر لوسمی ها و بیماریهاي خونی .14
  آزمون هاي انعقادي.15
  مطالعه اسالیدهاي خونی مغز استخوان و رنگ آمیزي هاي مربوط به آن.16
  کالیبراسیون و کنترل دستگاههاي شمارشگر سلول هاي خونیطرز کار دستگاهها و روش .17

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید: اهداف اختصاصی 
  .منطقه مناسب الم خونی را براي دیفرنشیال سلولهاي خونی پیدا کند.1- 1
  .دهدگلبول هاي سفید را از یکدیگر تشخیص .1- 2
  .درصد گلبول هاي سفید را از روي الم خونی محیطی گزارش کند.1- 3
انواع آنومالی هاي ارثی و اکتسابی مربوط به گلبول هاي سفید را فهرست کند و مشخصات بالینی و آزمایشگاهی هر کدام را در دو جمله .4-1

  .بیان کنید
  .داده و گزارش و مشخصات آن را بیان کند را تشخیصpelgerhuetگسترده خون محیطی مربوط به آنومالی.5-1
  .را از پلگرارثی تشخیص داده و موارد افتراق آنها را بیان کندpseudo pelgerگسترده خون محیطی .1- 6
را تشخیص داده و گزارش کند و در دو جمله مشخصات بالینی و آزمایشگاهی chediachigashiiگسترده خون محیطی مربوط به بیماران .7-1

  .یماري را بیان کنداین ب
را در دو جمله بیان toxic granulationگسترده خون محیطی مربوط به بیماران آلدرریلی را تشخیص داده و گزارش کندو تفاوت آن با .1- 8

  .کند
روس ها و میکروب ها با مشاهده گسترده خون محیطی بتواند تغییرات دیگر غیر از آنومالی ها که شامل تفییرات اکتسابی بعداز مواجه با وی.1- 9



  .است را از گزارش کند
  .را شناخته و تشخیص دهد و به درستی آنها را براي یک بیمار گزارش کندatypical lymphانواع مختلف .10-1
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  .مراحل انجام الکترو فورز هموگلبین به روش سلولز استات را فهرست کند.1- 16
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  .ام دهدرا انجOFTتست.1- 29
  .را بدرستی گزارش کند مقادیر نرمال آن را بیان کندOFTنتیجه تست.30-1
  .در آنها افزایش یا کاهش داشته را بیان کندOFTبیماریهاي که میزان .1- 31
  )Unstable hb(هاي ناپایدارHBروش هاي بررسی .1- 32
33 -1.hbهاي ناپایدار را گروه بندي کند.  
  .ار را بیان کندهایناپایدhbروشهاي تشخیص.1- 34
  .ناپایدار را گزارش کندhbنتیجه تست تشخیص .1- 35
  heinz bodyروش بررسی.1- 36
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  .اسمیر تهیه نموده و الم را رنگ آمیزي کند.1- 38
39 -1 .Heinz bodyرا تشخیص دهد.  
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  .تعیین مت هموگلبین را بیان کندروشهاي .1- 41
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  اصغرآیت اللهی
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