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  محتوا و ترتیب ارائه درسفهرست 
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
1  20/6/95  2  Review CBC  دکترعلی

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   چرخه تکاملی و ناهنجاري هاي گلبول سفید  2  27/6/95  2

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لوسمی حاد میلوبالستیک  2  4/7/95  3

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   میلودیس پالستیکسندرم هاي   2  11/7/95  4

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   اختالالت میلوپرولیفراتیو  4  18/7/95  5

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لوسمی حاد لنفوبالستبیک  2  25/7/95  6

  اصغرآیت اللهی
7  2/8/95  4  

  
دکترعلی   اختالالت لنفوپرولیفراتیو

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   لنفوم  2  9/8/95  8

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   انعقاد  8  16/8/95  9

  اصغرآیت اللهی
دکترعلی   مایعات بدن  4  23/8/95  10

    اصغرآیت اللهی
  :روش تدریس 

 .انجام میگیرد)CDویدیو پروژکتور،(آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیري از وسائل کمک آموزشی  •
پرسش در حین  درس،پایان هر جلسه به پرسش  ذیرشپبه منظور اثر بخشی آموزشی و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان ضمن  •

  .و پاسخ اختصاص داده میشود
  :سیاست ها و قوانین کالس 

 10حداقل نمره قبولی   §
  0تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس   §

  
 : ایف و تکالیف دانشجوظو

 کوئیزهاي مختلف در هر جلسه  •
  برگزاري امتحان میان ترم و پایان ترم •

  
  :در نمره پایانیآنسهم و درصد  دانشجوروش ارزشیابی 

  نمره 3ارائه کنفرانس دانشجویی سر کالس و با استفاده از رفرنس هاي معتبر علمی  
 کوئیزهاي مختلف در هر جلسه 

  برگزاري امتحان میان ترم و پایان ترم
  

  :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 
  در آخر ترم بر اساس تقویم آموزشی امتحان نهایی گرفته میشود 



جزوه درسی ارائه شده توسط استاد پاور پوینت هاي تهیه شده توسط استاد پاورپوینت هاي تهیه شده توسط دانشجو در کنفرانس منابع مطالعه 
  هاي ارائه شده 

  2015خون شناسی هنري چاپ:منابع اصلی 
  آخرخون شناسی مکنزي چاپ 

  خون شناسی هافبراند چاپ آخر
  کتاب خون شناسی ویلیام چاپ آخر 

  مجالت ژورنال هماتولوژي:منابع براي مطالعه بیشتر 
 


