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  :ف کلی اهدا
آموزش علم هماتولوژي در حد که کارشناس علوم آزمایشگاهی بتواند با تکیه بر اصول علمی روش هاي تشخیص آزمایشگاهی هماتولوژي را .1

  .داده و به تشخیص بیماریهاي خونی کمک نماید انجام
  لوسمی،تعریف،طبقه بندي،اپیدمیولوژي،پاتوژنیسیته.2
  لنفوم،تعریف،طبقه بندي،اپیدمیولوژي،پاتوژنیسیته.3
  مایعات بدن.4
  فلوسیتومتري و کاربرد آن در هماتولوژي.5
  ز،تعریف و عناصر دخیل در هموستازهموستا.6

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید: اهداف اختصاصی 
  .تعریف لوسمی و طبقه بندي هاي رایج را بداند.1- 1
  .با اپیدمیولوژي ونظریه هاي پاتوژنیسیته آشنا شود.1- 2
  .در مورد لوسمی ها را آموزش ببیند WHO,FABطبقه بندي .1- 3
  .حاد لنفوئیدي را بشناسد انواع لوسمی هاي.4-1
  .انواع لوسمی هاي حاد میلیوئیدي را فرا گیرد.5-1
  .لوسمی  هاي مزمن لنفوئیدي و طبقه بندي آنرا فرا گیرد.1- 6
  .طبقه بندي سندرم هاي میلودیسپالستیک را فرا گیرد.7-1
  .با بیملریهاي میلوپرولیفراتیو آشنا شود.1- 8
  .فرا گیردبیماریهاي لنفوپرولیفراتیو را .1- 9
  .تعریف لنفوم و طبقه بندي هاي رایج را بداند.10-1
  .با اپیدمیولوژي ونظریه هاي پاتوژنیسیته آشنا شود.1- 11
  .در مورد لنفوم را آموزش ببیندWHOطبقه بندي مرفولوژي و.1- 12
  .زیرکالس هاي لنفوم هوجکین را فراگیرد.1- 13
  .زیرکالس هاي لنفوم غیرهوجکین را فراگیرد.1- 14
  .با مایعات بدن مانند مایع نخاعی ،سیتوویال سروزي آشنا شود و اهمیت آزمایشگاهی آنها را بداند.1- 15
  .شمارش سلولی و تستهاي کمکی و همراه در مایعات بدن را آموزش دیده و بتواند را از اگزورا جدا سازد.1- 16
  .اصول فلوسیتومتري و کاربرد آن در هماتولوژي را آموزش ببیند.1- 17
  .با واژه هموستاز آشنا شود.1- 18
  .هموستاز اولیه و ثانویه را آموزش ببیند. 1- 19
  .با دودمانو روند شکل گیري پالکت ها آشنا شود.20-1
  .طرز عمل پالکتها در انعقاد را فرا گیرد.1- 21
  .اختالالت کیفی و کمی پالکتها را بداند.1- 22
  .آزمایش هاي مربوط به پالکت را فراگیرد.1- 23
  .فاکتور هاي انعقادي را بشناسد و با طول عمر و بیوشیمی آنها آشنا شود.1- 24



  .نقش عروق در انعقاد را فراگیرد.1- 25
  .مسیرهاي انعقادي را آموزش ببیند.1- 26
  .سیستم کنترل انعقاد خون و عوامل مربوط در این رابطه را یاد گیرد.1- 27
  .تسابی را بشناسدبیماریهاي انعقادي و خونریزي دهنده و اک.1- 28
  .با سیستم فیبرینولیز آشنا شود.1- 29
  .افزایش انعقادپذیري و آزمایش هاي مربوطه را فراگیرد.30-1
  .بیماریهاي ارثی و اکتسابی استعداد به لختگی را آموزش ببیند.1- 31

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
1  24/6/95  2  Review CBC  دکترعلی

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   چرخه تکاملی و ناهنجاریهاي گلبول سفید  2  31/6/95  2

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لوسمی حاد میلوبالستیک  2  7/7/95  3

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   سندرم هاي میلودیس پالستیک  2  14/7/95  4

  اصغرآیت اللهی
5  21/7/95  

  تعطیل
دکترعلی   اختالالت میلوپرولیفراتیو  4

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لوسمی حاد لنفوپرولیفراتیو  2  28/7/95  6

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   اختالالت لنفوپرولیفراتیو  4  5/8/95  7

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لنفوم  2    12/8/95  8

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   انعقاد  8    19/8/95  9

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   مایعات بدن  4    26/8/95  10

    اصغرآیت اللهی
  :روش تدریس  

  آموزش به روش سخنرانی
  

  :سیاست ها و قوانین کالس 
  10حداقل نمره قبولی 

  0تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 
  : ایف و تکالیف دانشجوظو

  کوییزهاي مختلف در هرجلسه
  برگزاري امتحان میانترم وپایانترم

  :نمره پایانی درآنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  نمره8آزمون میانترم  
  نمره8آزمون پایانترم 

  نمره4کوییز و حضورغیاب 
  



  :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 
  .براساس تقویم آموزشی اعالم شده در پایان ترم برگزار میشود

  منابع مطالعه 
  :منابع اصلی 

  چاپ آخر–خون شناسی هنري 
  چاپ آخر–خونشناسی مکنزي 

  چاپ آخر-خونشناسی هافبراند
  :منابع براي مطالعه بیشتر 

  چاپ آخر–خون شناسی هنري 
  چاپ آخر–خونشناسی مکنزي 

  چاپ آخر-خونشناسی هافبراند
 


