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  :ف کلی اهدا
  .شناخت علم هماتولوژي در حدي که یک کارشناس بتواند روش هاي تشخیص آزمایشگاهی معمول هماتولوژي را انجام دهد.1
  روند شکل گیري بافت خونی .2
  دودمان و روند تکامل گلبول قرمز .3
  کم خونی تعریف و طبقه بندي.4
  دودمان و روند تکامل گلبول سفید.5
  اختاالالت ساختاري غیر بدخیم گرانولوسیتی.6

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید: اهداف اختصاصی 
  .قادر به شناسایی بافت هاي مخلتلف خونسازي در دوره هاي مختلف زندگی باشد .1- 1
  .مفهوم سلول مادر را درك کند .1- 2
  .با چرخه هاي سلولی و تکامل و تمایز رده هاي مختلف سلولی آشناشود 1- 3
  .خونسازي را باد بگیرد فاکتور هاي رشد و کنترل 4-1
  .با چرخه تکاملی گلبول هاي قرمز آشنا شود 5-1
  .فاکتور هاي رشد موثر را بداند 1- 6
  .تعریف کم خونی ها را بداند 7-1
  .با طبقه بندي کم خونی ها براساس مورفولوژي آشنا شود 1- 8
را دانسته آنها را از هم جدا )السمی ها و آنمی سیدروبالستیکمانند آنمی فقر آهن،آنمی بیماریهاي مزمن،تا(کم خونی هاي میکروسیتیک  1- 9

  .کند
  .متابولیسم ،ذخیره ،کاهش و گرانباري آهن را بداند 10-1
  .با کم خونی هاي ناشی از بیوسنتز غیر طبیعی هموگلوبین یا هموگلوبینوپاتی ها آشنا شود 1- 11
  .پاتوفیزیولوژي و نقص ساختمانی هموگلبین را درك کند 1- 12
  .مانند آپالستیک و اپالزي خالص گلبول هاي قرمز گرددقادر به شناخت کم خونی هاي ناشی از مغز استخوان 1- 13
  .طبقه بندي کم خونی هاي همولیتیک را آموزش ببیند 1- 14
  .را بشناسدکم خونی هاي همولیتیک در رابطه با غشاء،آنزیم و هموگلبین  را بداند و انواع کم خونی ها در این رابطه  1- 15
  .با صدمات فیزیکی و مکانیکی و کم خونی هاي میکرو آنژوپاتیک آشنا شود 1- 16
  .قادر به فراگیري چرخه تکامل گلبول هاي سفید گردد 1- 17
  .بتواند رده هاي مختلف سلولی گلبول هاي سفید را از هم جدا کند 1- 18
  .آموزش ببیندفاکتور هاي رشد و کنترل را در تولید گلبول هاي سفید  1- 19
  .با واژه هاي گرانولوسیتی آشنا شود 20-1
  .مقدار طبیعی و غیر طبیعی شمارش سلول هاي مختلف گلبول هاي سفید را بداند1- 21
  .تعریف نوتروفیلی،ائوزینوفیلی،بازوفیلی و نوتروپنی را بداند 1- 22
  .لدرریلی آشناشودبا ناهنجاریهاي ارثی گلبول سفید مانند چدیاك ،پلگر،ماي هلگین و آ 1- 23
  .با تغییرات کیفی و اکتسابی مانند تغییرات گلبول هاي سفید در عفونتهاي میکروبی و ویروسی آشنا شود 1- 24



  .با واژه منوسیتوز آشنا و علل آن را بداند 1- 25
  .با بیماریهاي ناشی از تجمع لیپید آشنا شود 1- 26

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
دکترعلی   مقدمه نمونه گیري و شمارش افتراقی و شمارش سلولی  2  24/6/95  1

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   هماتوپویز  10  31/6/95  2

  اصغرآیت اللهی
ناهنجاریهاي ESRاندکس هاي خونی رتی کولوسیت و   6  7/7/95  3

  مرفولوژیگلبولهاي سفید
دکترعلی 

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   سنتز هم و هموگلوبین و کاتابولیسم هموگلوبین  2  14/7/95  4

  اصغرآیت اللهی
5  21/7/95  

  تعطیل
دکترعلی   متابولیسم آهن و کم خونی هاي مرتبط با فقر آهن  2

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   کم خونی سیدروبالستیک  2  28/7/95  6

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی  Iron overlandکم خونی هاي   2  5/8/95  7

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   کم خونی مگالوبالستیک  2    12/8/95  8

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی  CDAکم خونی آپالستیک غانکونی و   2    19/8/95  9

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   اختالالت آنزیم-کم خون همولیتیک  2    26/8/95  10

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   اختالالت غشاء-کم خون همولیتیک  2    3/9/95  11

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   PNHاختالالت غشاءو-کم خون همولیتیک   2    تعطیل10/9/95  12

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   تاالسمی و هموگلوبینوپاتی ها  12    17/9/95  13

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   )ایمیون و غیر ایمیون(کم خونی همولیتیک   2    24/9/95  14

    اصغرآیت اللهی



  

  :تدریسروش 
  .انجام میگیرد)CDویدیو پروژکتور ،(آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی 

به منظور اثر بخشی آموزشی و نیازایجاد انگیزه در دانشجویان ضمن پپذیرش و پرسش در حین درس پایان هر جلسه پرسش و پاسخ اختصاص 
  .داده میشود

  :سیاست ها و قوانین کالس 
  10حداقل نمره قبولی 
  0غیبت درکالس تعداد دفعات مجاز 

  
  : ایف و تکالیف دانشجوظو

  کوییزهاي مختلف در هر جلسه
  برگزاري انتحان میانترم وپایانترم

  
  :در نمره پایانیآنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

  نمره از امتحان میانترم7
  نمره از امتحان پایانترم10
  نمره از کوییزها3

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

  منابع مطالعه 
  :منابع اصلی 

  آخرین چاپ- خونشناسی هنري
  چاپ آخر–خونشناسی مکنزي 
  چاپ آخر- خونشناسی هابرافند

  :منابع براي مطالعه بیشتر 
  آخرین چاپ- خونشناسی هنري

  چاپ آخر–خونشناسی مکنزي 
  چاپ آخر- خونشناسی هابرافند

 


