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 تعالي بسمه
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

  مديريت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 ( عملي1هماتولوژی ) (Course Plan)طرح درس ترمي 
 

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

 ويان علوم آزمايشگاهي                                 پيش نياز: فيزيولوژی                    مخاطبان :  دانشج

 96-97  ولازمان برگزاری)نيمسال تحصيلي(:   

            دكتر علي اصغر كيانينام استاد يا هماهنگ كننده درس: 

 ن: گروه هماتولوژی           )تلفن(       مكا            03/11مشاوره: همه روزه                   ساعت

 شرح مختصری از درس:  
اموزش اصول خونگیری،شمارش سلولهای خون،تهیه گسترش و رنگ امیزی و مطالعه سلولهای خونی طبیعی و 

 یکی انها در بیماریهای خونیژتغییرات مرفولو

 

 شناسیزمایشات روتین خونآشنایی دانشجو با آ:   هدف كلي درس

 اهداف رفتاری:
 در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:

 فرا گیرد اصول خونگیری،ضد انعقادهارا -1

را  اصول رنگ امیزی سلولهای خونی ،تهیه گسترش خون و انجام رنگ امیزی و مطالعه با میکروسکوپ -2

 شرح دهد

 را توضیح دهدESRت و تس Hbو طریقه رسم منحنی  Hctو Hbاندازه گیری  -3

شمارش گلبولهای سفید به روش هموسیتومتر دستی و روش تصحیح شمارش لکوسیتها پس از نحوه  -4

 را شرح دهد NRBCمشاهده 

را به روش دستی و مقایسه با  MCV,MCH,MCHCشمارش گلبولهای قرمز و محاسبه اندکسهای  -5

 داده های س کانتر را انجام دهد

ش خونی و مطالعه مرفولوژی پالکتها را انجام شمارش پالکتها به روش دستی و مقایسه تخمینی در گستر -6

 دهد

 انجام و اعداد را مقایسه نماید دیف بار متوالی  3حداقل  سترش از خون  محیطی و رنگ امیزی تهیه گ -7

 را برای بررسی مرفولوزیک رده اریتروییدی فرا گیرد BMالم های خون محیطی و  -8

 نحوه گزارش مرفولوزی قرمز را انجام دهد المهای خون محیطی انمیهای میکروسیت ،هیپوکرومیک و -9

المهای خون محیطی انمی های ماکروسیتیک و نرموسیتیک نرموکرومیک و انمی ای همولیتیک را بررسی  -11

 نماید

 را فرا گیرد LEروش تهیه الم  -11

 اساس کار سل کانتر و کالیبراسیون سل کانتر را فرا گیرد -12

 هد)روش استات سلولز را انجام د  Hbالکتروفورز  -13

 را فرا گیرد  HBH,sickle solubility,sickiling testتستهای -14

 روش بررسی هموگلوبینهای ناپایدار را فرا گیرد -15
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 osmotic fragility test,auto hemolysisازمایشات تشخیصی انمی های همولیتیک مانند  -16

test,hams test را انجام دهد 

 ی سفید بررسی و مرفولوزی این سلولها را فرا گیردرا برای بررسی سلولهای پیشساز گلبولها BMالم های  -17

 شیوه )های( تدریس:  آموزش حضوری

 

 کار عملی  رسانه های ) و يا مواد آموزشي(:

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

 پزشکی

 

 ابي دانشجورو شها و زمان سنجش و ارزشي
 

 ساعت تاريخ نمره روش

  بدون اعالن قبلی 1 کوئیز

حضور و غیاب و رعایت 

تکلیف، مقررات ازمایشگاه 

 و مشارکت در بحث

3 -  

 تئوری نمره   6 آزمون پایان دوره

 عملی  نمره 11

  96تیرماه 

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

        

 مقررات درس و انتظارات از دانشجويان:

  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 

 ع و مواد آموزشي مورد استفاده:مناب
 منابع اصلی:

 خون شناسی هنری دیویدسون  -1
2- Practical hematology(Dacie & lewis)2017 

3- Williams hematology,2016 

4- Mackenzie Hematology 2017  

5- Hematology in clinical practice Rodak , 2016 

6- Atlas of hematology wolff(2017) 

7- Labratoary hematology (Chanarin 2017) 

 منابع کمکی 

 

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

 هماتولوژی عملی دکتر مهبد

 هماتولوژی دکتر نادر وظیفه شیران
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 زمان بندی و موضوعات جلسات درس
 

جلسا

 ت
 مدرس موضوع ساعت تاريخ

 دکتر کیانی زی سلولهای خوني اصول خونگيری،ضد انعقادها رنگ امي 18-14 1/7/96 1

 دکتر کیانی  Hctاندازه گيری  18-14 1/7/96 2

 دکتر کیانی نحوه شمارش گلبولهای سفيد به روش هموسيتومتر دستي 18-14 15/7/96 3

 شمارش گلبولهای قرمز به روش هموسيتومتر دستي 18-14 15/7/96 4

 

 دکتر کیانی

 دکتر کیانی اده از رسم منحنيبا استف Hbاندازه گيری  18-14 22/7/96 5

را به روش دستي و  MCV,MCH,MCHCمحاسبه اندكسهای  18-14 22/7/96 6

 مقايسه با داده های سل كانتر

 دکتر کیانی

شمارش پالكتها به روش دستي و مقايسه تخميني در گسترش خوني  18-14 29/7/96 7

 و مطالعه مرفولوژی پالكتها

 دکتر کیانی

يه الم خون محيطي و رنگ اميزی  اساليد خون محيطي و ته 18-14 29/7/96 8

 انجام

 count Differential بار متوالي 0را حداقل 

 دکتر کیانی

تهيه الم خون محيطي و رنگ اميزی  اساليد خوون محيطوي و   18-14 6/8/96 9

 انجام

 count Differential بار متوالي 0را حداقل 

 دکتر کیانی

مهای خون محيطي انميهای ميكروسيت هيپوكروميك و بررسي ال 18-14 6/8/96 11

 نحوه گزارش مرفولوزی قرمز

 دکتر کیانی

بررسي المهای خون محيطي انميهای ميكروسيت هيپوكروميك و  18-14 13/8/96 11

 نحوه گزارش مرفولوزی قرمز

 دکتر کیانی

 بررسي المهای خون محيطي انمي های ماكروسيتيك و نرموسيتيك 18-14 13/8/96 12

 نرموكروميك و انمي ای هموليتيك

 دکتر کیانی

بررسي المهای خون محيطي انمي های ماكروسيتيك و نرموسيتيك  18-14 21/8/96 13

 نرموكروميك و انمي ای هموليتيك

 دکتر کیانی

 دکتر کیانی و رتيكولوسيت ESRتست  18-14 21/8/96 14

 دکتر کیانی LEروش تهيه الم  18-14 27/8/96 15

 دکتر کیانی اساس كار سل كانتر و كاليبراسيون سل كانتر 18-14 27/8/96 16

 دکتر کیانیبرای بررسي مرفولوژی رده  BMبررسي المهای خون محيطي و  18-14 4/9/96 14
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 اريتروييدی

برای بررسي مرفولوژی رده  BMبررسي المهای خون محيطي و  18-14 4/9/96 16

 اريتروييدی

 دکتر کیانی

برای بررسي مرفولوژی رده  BMسي المهای خون محيطي و برر 18-14 11/9/96 17

 گرانولوسيتي

 دکتر کیانی

برای شناسايي مرفولوژی سلولهای پيشساز  BMبررسي الم های  18-14 11/9/96 18

 رده گرانولوسيتي

 دکتر کیانی

برای شناسايي مرفولوژی سلولهای پيشساز  BMبررسي الم های  18-14 18/9/96 19

 مونوسيتي

 نیدکتر کیا

برای شناسايي مرفولوژی سلولهای  BMبررسي الم های  18-14 18/9/96 21

 پيشسازمونوسيتي

 دکتر کیانی

برای شناسايي مرفولوژی سلولهای پيشساز  BMبررسي الم های  18-14 25/9/96 21

 پالكتي

 دکتر کیانی

برای شناسايي مرفولوژی سلولهای پيشساز   BMبررسي الم های  18-14 25/9/96 22

 يتيلنفوس

 دکتر کیانی

23 31/9/96 18-14 sickiling test دکتر کیانی 

24 31/9/96 18-14 sickle solubility دکتر کیانی 

)ناپايداری در برابر حرارت و هموگلوبين های ناپايدارروش بررسي  18-14 2/11/96 25

 ايزوپروپرانول(

 دکتر کیانی

26 2/11/96 18-14 osmotic fragility test دکتر کیانی 

27 9/11/96 18-14 auto hemolysis test, hams test دکتر کیانی 

 دکتر کیانی )روش استات سلولز(  Hbالكتروفورز  18-14 9/11/96 28

 دکتر کیانی HBHتست تشخيص  18-14 16/11/96 29

 دکتر کیانی HbA2اندازه گيری  18-14 16/11/96 31

 

 

 
 


