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 تعالي بسمه
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

  مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 ( عملي2هماتولوژی ) (Course Plan)طرح درس ترمي 
 

                        عملي       2يك          شماره درس:                   تعداد واحد: عملي نام درس: هماتولوژی 

                    هماتولوژی يكويان علوم آزمايشگاهي                                 پيش نياز: مخاطبان :  دانشج

 97-98  ومدزمان برگزاری)نيمسال تحصيلي(:  

            دكتر علي اصغر كيانينام استاد يا هماهنگ كننده درس: 

 ان: گروه هماتولوژی           )تلفن(       مك            03/11مشاوره: همه روزه                   ساعت

 شرح مختصری از درس:  
لوسمی ها و یکی انها در ژو تغییرات مرفولو بدخیماموزش تهیه گسترش و رنگ امیزی و مطالعه سلولهای خونی 

 همچنین انجام تستهای انعقادی

 

 تشخیص لوسمی ها و بیماریهای انعقادی:   هدف كلي درس

 اهداف رفتاری:
 پایان دوره دانشجو باید قادر باشد: در

 لوسمی های میلوییدی حاد را تشخیص دهد -1

 لوسمی های میلوییدی مزمن را تشخیص دهد -2

 لوسمی های لنفوییدی حاد را تشخیص دهد -3

 لوسمی های لنفوییدی مزمن را تشخیص دهد -4

 بدخیمی های پالسماسل را تشخیص دهد -5

 ازمونهای انعقادی را انجام و تفسیر نماید -6

 

 یوه )های( تدریس:  آموزش حضوریش

 

 کار عملی  رسانه های ) و يا مواد آموزشي(:

پیرا : دانشکده مكان برگزاری درسمطابق با گروه بندی ارائه شده                                   زمان ارائه درس

 پزشکی

 

 رو شها و زمان سنجش و ارزشيابي دانشجو

 

 ساعت تاريخ نمره روش

  ون اعالن قبلیبد 1 کوئیز

حضور و غیاب و رعایت 

تکلیف، مقررات ازمایشگاه 

 و مشارکت در بحث
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 تئوری نمره   6 آزمون پایان دوره

 عملی  نمره 11

  66تیرماه 

 از محتوای  آزمون ميان دوره خواهد بود. %13توجه: محتوای آزمون پايان دوره شامل حداقل 

        

 دانشجويان: مقررات درس و انتظارات از

  نمره کسر خواهد شد 1حضور و غیاب :در صورت غیبت غیر مجاز 

 ارائه تکالیف: قبل از امتحان پایان ترم 

 مراجعه به منابع آموزشی، مطالعه و حضور در کالس با آمادگی 

 مشارکت در فعالیتهای یادگیری درون و خارج از کالس 

 منابع و مواد آموزشي مورد استفاده:
 منابع اصلی:

 خون شناسی هنری دیویدسون  -1
2- Practical hematology(Dacie & lewis)2019 

3- Williams hematology,2019 

4- Mackenzie Hematology 2019  

5- Hematology in clinical practice Rodak , 2019 

6- Atlas of hematology wolff(2019) 

7- Labratoary hematology (Chanarin 2019) 

 منابع کمکی 

 

 کاربردی خون شناسی تالیف دکتر حبیب ا... گل افشان مبانی پایه و

 هماتولوژی عملی دکتر مهبد

 هماتولوژی دکتر نادر وظیفه شیران

 

 زمان بندی و موضوعات جلسات درس
 

جلسا

 ت
 مدرس موضوع ساعت تاريخ

لنفوييدی و منوسيتي و  شناسايي رده های نارس ميلوييدی 18-14 15/11/67 1

  نرمال مگاكاريوسيتي

 ر کیانیدکت

شناسايي رده های نارس ميلوييدی لنفوييدی و منوسيتي و  18-14 22/11/67 2

 مگاكاريوسيتي نرمال

 دکتر کیانی

 دکتر کیانی SSBو  MPOرنگ آميزی  18-14 26/11/67 3

4 6/12/67 18-14 AMLM0, M1, M2 
AML M3 , M3V 

 

 دکتر کیانی

 تر کیانیدک و آلفانفتیل  PASرنگ آميزی   18-14 13/12/67 5
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6 21/12/67 18-14 AML M4, M5a, M5b 
 

 دکتر کیانی

7 27/12/67 18-14 AML M6,M7 
 

 دکتر کیانی

8 16/1/68 18-14 ALL, L1,L2,L3 دکتر کیانی 

 All and AMLبررسی تفاوتهای مورفولوژیک  18-14 26/1/68 6

 رنگ امیزی الکالن فسفاتاز

 دکتر کیانی

11 2/2/68 18-14 CML یدکتر کیان 

11 6/2/68 18-14 PV,ET دکتر کیانی 

12 16/2/68 18-14 CLL. PLL, HCL دکتر کیانی 

13 23/2/68 18-14 MDS دکتر کیانی 

14 31/2/68 18-14 MMM,MW دکتر کیانی 

15 6/3/68 18-14 PT, INR, PTT دکتر کیانی 

 ر کیانیدکت XIIIاندازه گیری فیبرینوژن و بررس ی فاکتور  18-14 13/3/68 16

 دکتر کیانی مرور کلی 18-14 21/3/68 17

 
 


