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 بسمه تعالي

 پزشكيپیرادانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 (Course Plan)طرح برنامه درسي 
 تئوري      2شماره درس:                   تعداد واحد:           2نام درس: هماتولوژي تئوري 

                  ماتولوژي يکهمخاطبان :  دانشجويان علوم آزمايشگاهي                                 پیش نیاز: 

 96-97  اولزمان برگزاري)نیمسال تحصیلي(:   

            علي اصغر كیانيدكتر نام استاد يا هماهنگ كننده درس: 

 مشاوره: همه روزه                     ساعت            مكان: گروه هماتولوژي                      )تلفن(       داخلي  

 شرح مختصري از درس:  
اشنایی با بدخیمی های خونی و طبقه بندی؛ تشخیص و درمان انان و نیز اشنایی با سیستم انعقاد خون و عوامل 

 ن و بیماریهای انعقادی و درمان آنانمداخله کننده در آ

 

اشنایی با بدخیمی های خونی و طبقه بندی؛ تشخیص و درمان انان و نیز اشنایی با سیستم :   هدف كلي درس

 انعقاد خون و عوامل مداخله کننده در آن و بیماریهای انعقادی و درمان آنان

 اهداف رفتاري:
 در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:

 یف لوسمی  را شرح دهدتعر -1

 تعریف ،طبقه بندی ،اپیدمیولوژی،پاتوژنیسیته لوسمی های میلویید حادرا شرح دهد -2

 تعریف ،طبقه بندی ،اپیدمیولوژی،پاتوژنیسیته لوسمی های لنفویید حادرا شرح دهد -3

 تعریف ،طبقه بندی ،اپیدمیولوژی،پاتوژنیسیته لوسمی های لنفویید مزمن را شرح دهد -4

 بندی ،اپیدمیولوژی،پاتوژنیسیته بیماریهای میلوپرولیفراتیو را شرح دهد تعریف ،طبقه -5

 تعریف ،طبقه بندی ،اپیدمیولوژی،پاتوژنیسیته بیماریهای لنفوپرولیفراتیو را شرح دهد -6

 تعریف ،طبقه بندی ،اپیدمیولوژی،پاتوژنیسیته سندرومهای میلودیسپالستیک را شرح دهد -7

)شمارش سلولهای مایع نخاعی،سینوویال و مایعات سروزی( و بررسی بررسی مایعات بدن مایعات بدن  -8

 مرفولوزیک انها را شرح دهد

 کلیات هموستاز اولیه و ثانویه را شرح دهد -9

 روند شکل گیری پالکت را شرح دهد -11

 مرفولوژی و ساختمان و عملکرد پالکت را شرح دهد -11

 شرح دهدفاکتورهای انعقادی )بیوسنتز ،بیوشیمی و طول عمر انها( را  -12

 مسیرهای انعقادی و سیستم فیبرینولیز را شرح دهد -13

 اختالالت  کمی ارثی و اکتسابی پالکتها را شرح دهد -14

 اختالالت  کیفی ارثی و اکتسابی پالکتها را شرح دهد -15

 بیماریهای انعقادی و خونریزی دهنده ارثی و اکتسابی را شرح دهد -16

 ترومبوز را شرح دهدپاتوژنیسیته ترومبوز و ازمایشات مربوط به ریسک  -17

 بیماریهای ارثی و اکتسابی ترومبوتیک را شرح دهد -18
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 شیوه )هاي( تدريس:  آموزش حضوري
 

 کار عملی  رسانه هاي ) و يا مواد آموزشي(:

: دانشکده مكان برگزاري درسمطابق با گروه بندی ارائه شده                                   زمان ارائه درس

 پزشکی

 

 و زمان سنجش و ارزشیابي دانشجورو شها 
 

 ساعت تاريخ نمره روش

  بدون اعالن قبلی 1 کوئیز

  - 9 میان ترم

  - 11 آزمون پایان دوره

 از محتواي  آزمون میان دوره خواهد بود. %01توجه: محتواي آزمون پايان دوره شامل حداقل 

        

 مقررات درس و انتظارات از دانشجويان:

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

 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:

 2113، ترجمه دکتر رخشان ، خون شناسی هنری دیویدسون  -1
2- Wintrobe clinical hematology, 2017 

3- Williams hematology,2014 

4- Mackenzie Hematology 2017  

5- Hematology in clinical practice Rodak , 2016 

6- Practical hematology(Dacie & lewis)2015 

7- Atlas of hematology wolff(2017) 

8- Laboratory hematology (Chanarin 2017) 

 منابع کمکی 

 

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

 هماتولوژی هاریسون

 مبانی طب سیسیل)بخش هماتولوژی(

 هماتولوژی دکتر نادر وظیفه شیران
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 زمان بندي و موضوعات جلسات درس
 

جلس

 ات
 درسم موضوع ساعت تاريخ

کتر د نوتروفیل )عملكرد ، بیماري(، تكامل گرانولوسیتها 02-01 22/6/66 0

 کیانی

ائوزينوفیل ،بازوفیل و ماست سل)عملكرد و منوسیت،  02-01 3/7/96 2

 بیماريها(    

کتر د

 کیانی

کتر د تكامل و طبقه بندي  لنفوسیت ها و اهمیت آنان 02-01 11/7/96 3

 کیانی

 سفید)بیماريهاياختالالت غیر نئوپالستیک گلبولهاي  02-01 17/7/96 4

 (و لنفوسیتها ارثي گرانولوسیتها وكمي،كیفي اكتسابي 

کتر د

 کیانی

 كلیات لوسمي و لوسمي هاي حاد میلويیدي 02-01 24/7/96 5

 

کتر د

 کیانی

کتر د لوسمي هاي حاد لنفويیدي 02-01 1/8/96 6

 کیانی

کتر د بیماريهاي لنفوپرولیفراتیو 02-01 8/8/96 7

 کیانی

کتر د بیماريهاي میلوپرولیفراتیو 02-01 15/8/96 8

 کیانی

 سندرومهاي میلوديسپالستیک 02-01 22/8/96 9

 

کتر د

 کیانی

مايعات بدن )شمارش سلولهاي مايع نخاعي،سینوويال و  02-01 29/8/96 01

 مايعات سروزي(

کتر د

 کیانی

کتر د كلیات هموستاز اولیه و ثانويه 02-01 6/9/96 00

 کیانی

و ساختمان و عملكرد  روند شكل گیري پالكت مرفولوژي 02-01 13/9/96 02

 پالكت

کتر د

 کیانی

 فاكتور هاي انعقادي )بیوسنتز ،بیوشیمي و طول عمر انها( 02-01 21/9/96 03
 

کتر د

 کیانی

کتر د مسیرهاي انعقادي و سیستم فیبرينولیز 02-01 27/9/96 04

 کیانی

کتر د اختالالت  كمي ارثي و اكتسابي پالكتها 02-01 4/11/66 05

 کیانی

کتر د بیماريهاي انعقادي و خونريزي دهنده ارثي 02-01 11/11/66 06

 کیانی
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کتر د و بیماريهاي انعقادي و خونريزي دهنده اكتسابي 02-01 12/11/66 07

 کیانی

کتر د پاتوژنیسیته ترومبوز و ازمايشات مربوط به ريسک ترومبوز 02-01  81

 کیانی

کتر د بیماريهاي ارثي و اكتسابي ترومبوتیک 02-01  81

 کیانی

 

 


