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00-1399 

 

 1خون شناسی  ورهطرح د

واحد نظري +  3واحد ) 5 تعداد واحد: 1خون شناسی نام درس: 

 ( واحد عملي 2

دانشجویان کارشناسی علوم رشته و مقطع تحصيلي:

 1397ورودی  آزمایشگاهی

یك ترم مدت زمان ارائه درس: 

 تحصيلي

 1399بهمن زمان اجرا :  و دکتر هاشمی حامدیآقاي آموزش دهندگان: 

 1400شهریور زمان بازنگری: 

 فيزیولوژی نظریدروس پيش نياز: 

 

 دوره: کلی فاهدا

  یادی در هماتولوژیمفاهیم بنآشنایی 

 1آشنایی با خون سازی و بافت خون ساز 

 2آشنایی با خون سازی و بافت خون ساز 

 دودمان و روند تكامل گلبول قرمز آشنایی با(RBC) 

  غشاء گلبول قرمز و مكانیسم عمل آنآشنایی با 

  هموگلوبینآشنایی با(Hb)نحوه تولید و عملكرد آن ، 

  و خارج عروقي تخریب گلبول قرمز داخلآشنایی با 

  روش های طبقه بندی و مكانیسم عمل)آنمي( مفاهیم کم خونيآشنایی با ، 

  آنمي فقر آهنآشنایی با(IDA) 

  آنمي در بیماری های مزمنآشنایی با(ACD) 
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  آنمي سیدروبالستیک و مسمومیت سربآشنایی با 

  کلیات هموگلوبینوپاتي و روش های تشخیصي آنآشنایی با 

  سي شكلآنمي داآشنایی با 

  تاالسمي هاآلفاآشنایی با 

  تاالسمي هاآشنایی با بتا 

  آنمي مگالوبالستیکآشنایی با 

  آنمي های ناشي از کم کاری مغز استخوان مانند آپالستیکآشنایی با 

  آنمي های همولیتیک ناشي از اختالالت غشای گلبول قرمزآشنایی با 

  یميآنمي های همولیتیک ناشي از اختالالت آنزآشنایی با 

  آنمي های همولیتیک ایمیون و غیر ایمیونآشنایی با 

 عملكرد، ترکیب خوني و متابولیسم گلبول های سفید آشنایی با(WBC) 

 گلبول های سفید خونبیماری های کمي  آشنایی با 

 اختالالت کیفي لنفوسیتي غیر بدخیم اآشنایی ب 

 اختالالت کیفي گرانولوسیتي غیر بدخیم  آشنایی با 

 بیماری های ناشي از تجمع لیپید در سلول ها مانند گوشه آشنایی با 
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 مفاهیم بنیادی در هماتولوژی :1جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30اد دانشجو: تعد نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس

 

 آشنایی با مفاهیم بنیادی در هماتولوژی عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

هموستاز سللویی در سلتمتی و بيملار ، آشنايی دانشجويان با تركيبات سازنده و وظايف خون، 

 سازبافت ها  خون، كليات و مفاهيم خونساز  و تست ها  آزمايشگاهی

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 ( ارائه دهد.Hematology.تعريف جامعی از علم خونشناسی )1

 .اجزاء تشکيل دهنده خون و مقادير طبيعی هريک را ذكر نمايد.2

 .مفهوم هموستاز سلویی و نقش آن در خونساز  را شرح دهد.3

 .كلياتی از تست ها  آزمايشگاهی را عنوان نمايد.4

 تست ها  آزمايشگاهی روتين را نام ببرد..مقادير طبيعی 5

 .ختصه ايی از عملکرد هر يک از بافت ها  خونساز مانند مغزاستخوان را توضيح دهد.6

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله  روش آموزش

 داک، مکنز  و هافبراندخونشناسی هنر  ديويدسون، رو منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 هدقيق 5 مقدمه - کلیات درس
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 مفاهيم و اصطتحات -

 تعريف علم خونشناسی -

 هموستاز سلویی -

 تست ها  آزمايشگاهی روتين  -

 مقادير طبيعی تست ها  آزمايشگاهی -

 ساختار و عملکرد مغزاستخوان -

 كليات بافت ها  خونساز -

10 // 

10 // 

5 // 

10 // 

10 // 

10 // 

20 // 

20 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 1خون سازی و بافت خون ساز :2جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نظری نوع درس:

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 1آشنایی با خون سازی و بافت خون ساز عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

بافت ها  خونساز  طحال، كبد، غدد ینفاو  و تيموس و ساختار هر يک يی دانشجويان با آشنا

 و عملکرد هر يک در حایت طبيعی و بيمار  و نقش آنها در فرآيند خونساز از اين بافت ها 

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 خونساز  در دوران پيش از توید و پس از توید را مقايسه نمايد..1

 .ساختار طحال و وظايف آن در خونساز  را شرح دهد.2

 ضيح دهد..ساختار كبد و وظايف آن در خونساز  را تو3

 را توصيف كند. Bعملکرد آن در تکامل ینفوسيت ها  .ساختار غدد ینفاو  و 4

 را توضيح دهد. T.ساختار تيموس و عملکرد آن در تکامل ینفوسيت ها  5

 .غدد ینفاو  و تيموس را از یحاظ عملکرد خونساز  مقايسه نمايد.6

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله  روش آموزش

 هافبراندسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و خونشنا منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 دقيقه 5 مقدمه - کلیات درس
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 خونساز  در دوران پيش از توید -

 در دوران پس از تویدخونساز   -

 ساختار بافت طحال و عملکرد آن -

 بافت كبد و عملکرد آنساختار  -

 ساختار غدد ینفاو  و عملکرد آن -

 ساختار غده تيموس و عملکرد آن -

10 // 

10 // 

20 // 

15 // 

20 // 

20 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 2خون سازی و بافت خون ساز: 3جلسه 

 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 و مقطع تحصیلی:رشته 

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 2آشنایی با خون سازی و بافت خون ساز عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

و نقلش يات، فرآينلد تکاملل و تملايز سللول هلا  بنيلاد ، انواع، خصوصبا آشنايی دانشجويان 

 فاكتورها  مختلف واقع در ريز محيط مغزاستخوان در كنترل خونساز  و پيوند مغزاستخوان

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .خصوصيات سلول بنياد  را توضيح دهد.1

 را نام ببرد. .رده هايی كه اين سلول می تواند به آنها تبديل گردد،2

 .واحد خون ساز را شرح دهد.3

 .هدف از ايجاد اين واحد را بنويسد.4

 .ريز محيط مغزاستخوان را توصيف نموده و اجزاء تشکيل دهنده آن را نام ببرد.5

 .عوامل مؤثر در خون ساز  در مغز استخوان را نام ببرد.6

 .نقش هر كدام از اين عوامل را بنويسد.7

 استروما را نام ببرد و نقش هر كدام از اين ها را توضيح دهد. .انواع سلول ها 8

 .سايتوكاين ها  دخيل در فرآيند خونساز  را نام ببرد.9

 .عوامل محرک و تقويت كننده خونساز  را نام ببرد.10

 .عوامل مهار  و سركوب كننده خونساز  را نام ببرد.11

 استخوان را شرح دهد..فاكتورها  موفقيت يا عدم موفقيت در پيوند مغز12

 .خونساز جهت پيوند را نام ببرد .منابع تهيه سلول ها  بنياد 13
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 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله  روش آموزش

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 ئو پروژكتور و وايت بوردكامپيوتر، ويد

 سلول ها  بنياد  خونساز و پروژنيتور - کلیات درس

 تویيد سلول بنياد  خونساز -

 ويژگی ها  سلول بنياد  خونساز -

 واحد خونساز  -

 تنظيم خونساز  -

 ريز محيط مغزاستخوان -

 فاكتورها  رشد خونساز -

 سلول ها  استرومايی مغزاستخوان -

 فاكتورها  نسخه بردار  -

 دقيقه 5

10 // 

15 // 

5 // 

10 // 

10 // 

20 // 

10 // 

15 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 (RBC) دودمان و روند تکامل گلبول قرمز :4جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 رس: نظرینوع د

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 (RBCدودمان و روند تکامل گلبول قرمز ) عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

و نحوه كنترل و تنظيم تویيد و مشخصات مرفویلوژيکی RBCچرخه بلوغ آشنايی دانشجويان با 

RBC اختصاصی شاخص هاو  RBC 

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 ( را تعريف نمايد.RBC.اريتروپوئزيس )فرآيند تویيد 1

 .بنويسدو به ترتيب چرخه اريتروپوئز را به طور كامل .2

 رفویوژيکی هر يک از رده ها  سلویی را ذكر نمايد..خصوصيات م3

 نام ببرد. را مغزاستخواناویين سلول قابل تشخيص رده اريتروئيد  در .4

 ( را در كنترل اريتروپوئزيس شرح دهد.EPO.نقش اريتروپوئيتين )5

 .فاكتورها  نسخه بردار  در كنترل سنتز گلبول ها  قرمز را نام ببرد.6

جغرافيلايی و ... را بلر رو  شلاخص  .تغييرات مربوط به جنس، سن، ساعات شبانه روز، منطقه7

 ها ذكر نمايد. RBCها 

 را نام ببرد. RBCو تخريب  اخص ها  اندازه گير  تویيد.ش8

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله  روش آموزش

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 دقيقه 5 اريتروپوئزيس - درس کلیات
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 چرخه بلوغ ردة اريتروئيد  -

 خصوصيات رده ها  اريتروئيد  -

 كنترل اريتروپوئزيس -

 اريتروپوئيتين -

 فاكتورها  نسخه بردار  رده اريتروئيد  -

 هاRBCتاثير عوامل محيطی بر رو   -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

10 // 

20 // 

10 // 

20 // 

15 // 

10 // 

10 // 

 // 10 ش ها  شفاهیپرس ارزشیابی
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 غشاء گلبول قرمز و مکانیسم عمل آن :5جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :درس و تدوینگرنام م

 

 غشاء گلبول قرمز و مکانیسم عمل آن عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

و نقلش هلر يلک از ايلن  و اجزاء تشکيل دهنلده آن RBCساختار غشاء آشنايی دانشجويان با 

 اجزاء در پايدار  و استحکام غشاء و مکانيسم بيمار  ها  ناشی از اختتالت غشايی

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 را ترسيمنمايد.RBC.ساختارغشاء 1

 ..اجزاءتشکيلدهندهغشاءرابنويسد2

 .نقش هركدام را شرح دهد.3

 ..پروتئينهايموجوددرغشاءرانامببرد4

 ..نقشهركدامرابنويسد5

 ..بيماريهاييکهدرنتيجهاختتالتغشاءبوجودمی آيندرایيستنمايد6

 امراتوضيح دهد..علتيجاد هركد7

 ..ايناختتالترادستهبندينمايد8

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله  روش آموزش

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 RBCركيبات غشاء ت - کلیات درس

 RBCیيپيدها در غشاء  -

 RBCسيایيت غشاء  -

 دقيقه 5

10 // 

5 // 
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 RBCپروتئين ها  غشاء  -

 RBCانعطاف پذير  غشاء  -

 برهمکنش و اتصاالت پايداركننده -

 اختتالت پروتئين ها  غشايی -

 ناهنجار  ها  مرفویوژيکی -

 تست ها  آزمايشگاهی -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

20 // 

5 // 

10 // 

15 // 

15 // 

10 // 

10 // 

 // 5 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 ، نحوه تولید و عملکرد آن(Hb) هموگلوبین :6جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1خونشناسی نام درس:

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 ، نحوه تولید و عملکرد آن(Hbهموگلوبین ) عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

و ساختمان هِم، بيوسنتز هِم و زنجيره ها  گلوبين، تشلکيل  Hbساختار آشنايی دانشجويان با 

Hbملکرد ، تنظيم بيوسنتز هِم، عHb 2-3، و نقش ( 3-2د  فسفوگليسراتDPG) 

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .راتوصيفنمايد(Hb) .ساختارهموگلوبين1

 .راشرحدهدو زنجيره ها  گلوبين هِمسنتزبيو .مراحل2

 .انواع هموگلوبين ها  افراد از زمان رويانی را نام ببرد.3

 .فرمول مویکویی هر يک را بنويسد.4

 را توضيح دهد. Hb.فرآيند تنظيم تویيد 5

 ( را شرح دهد.CO2در انتقال اكسيژن و دفع د  اكسيد كربن ) Hb.عملکرد 6

 را توضيح دهد. Hb( در عملکرد 3DPG-2د  فسفوگليسرات ) 2-3.نقش 7

 را تعريف نمايد.(Bohr Effect).اثر بوهر 8

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineورت بص Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 Hbساختمان  - کلیات درس

 (Hemeبيوسنتز هِم ) -

 دقيقه10

15 // 
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 زنجيره ها  گلوبينی -

 Hbتشکيل  -

 تنظيم بيوسنتز هِم -

 Hbعملکرد  -

 (3DPG-2فوگليسرات )د  فس 3-2 -

 اثر بوهر -

15// 

10 // 

15 // 

15 // 

10 // 

10 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 تخریب گلبول قرمز داخل و خارج عروقی :7جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته آزمايشگاهی علوم دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 تخریب گلبول قرمز داخل و خارج عروقی عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

و روش مکانيسلم آن، و  RBCداخل و خارج عروقی)همویيز( علل تخريبآشنايی دانشجويان با 

 انواع همویيزتشخيص و عوارض بایينی 

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .انواع همویيز را بداند.1

 .مکانيسم ايجاد هر يک را بنويسد.2

 .تفاوت و شباهت ها  همویيز داخل عروقی و خارج عروقی را نام ببرد.3

 را نام ببرد. RBC.محصوالت تجزيه 4

 و مکانيسم ايجاد عوارض را بنويسد. RBCحصوالت تجزيه .عوارض م5

 همویيز داخل عروقی و خارج عروقی شرح دهد..نقش آنتی باد  ها و كمپلمان را در 6

 .نقش ماكروفاژ و طحال در همویيز خارج عروقی را توضيح دهد.7

 .روش ها  آزمايشگاهی جهت تشخيص همویيز داخل عروقی و خارج عروقی را بنويسد.8

 را  نام ببرد. .عوارض بایينی هر يک از انواع همویيز9

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 دقيقه 10 كليات آنتی باد  و كمپلمان - درسکلیات 
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 مفاهيم همویيز -

 همویيز داخل عروقی -

 همویيز خارج عروقی -

 همویيز داخل و خارج عروقیمکانيسم  -

 عروقیو خارج عوارض همویيز داخل  -

 آزمايشگاهیروش ها  تشخيص  -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

5 // 

10 // 

10 // 

20 // 

20 // 

20 // 

5 // 

 // 10 ا  شفاهیپرسش ه ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 ، روش های طبقه بندی و مکانیسم عملکم خونیمفاهیم  :8جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30انشجو: تعداد د نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 مفاهیم کم خونی، روش های طبقه بندی و مکانیسم عمل عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

، و مکانيسلم بيملار  زايلی مفلاهيم كلم خلونی، عللل شلايع كلم خلونیآشنايی دانشجويان با 

 آزمايش هاو مقادير طبيعی  شات متداولآزمايطبقه بند  ها  كم خونی، ، RBCها  شاخص

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .تعريف درستی از كم خونی )آنمی( ارائه دهد.1

، درصد RBC، تعداد Hbمقادير طبيعی هر يک از شاخص ها  آزمايشگاهی از قبيل، .2

 رتيکویوسيت و ديگر شاخص ها را نسبت به سن، جنس و غيره بداند.

 را فرا بگيرد. RDWو  MCV ،MCH ،MCHCق محاسبه و كاربرد شاخص ها  .طري3

)ميکروسيتيک، نرموسيتيک و . كم خونی را تقسيم بند  نمايد RBCدازهبراساس ان.3

 ماكروسيتيک(

.كم خونی ها  ميکروسيتيک )مانند آنمی فقر آهن ، آنمی بيماريها  مزمن ، تاالسمی ها و 4

 ته و آنها را از هم جدا كند.آنمی سيدروبتستيک ( را دانس

 .عتئم بایينی كلی و اختصاصی انواع مختلف آنمی ها را نام ببرد.5

 .روش ها  تشخيص آزمايشگاهی آنمی ها را نام ببرد.6

 مارش خونی تام( را نام ببرد.)ش CBCبرگه آزمايش .آزمايشات رو  7

 خون محيطی شناسايی كند. را ذكر نمايد و از رو  تصوير RBC.ناهنجار  ها  مرفویوژيکی 8

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بوردامکانییییات 
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 آموزشی

 تعريف آنمی - کلیات درس

 RBCل شاخص ها  مقادير نرما -

 اصطتحات و مفاهيم رايج در آزمايشگاه -

 طبقه بند  ها  آنمی -

 مکانيسم آنمی -

 تست ها  آزمايشگاهی -

- CBC (Complete blood count) 

 تشخيص آنمی -

 تست ها  اختصاصی -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

 دقيقه 10

5 // 

5 // 

10 // 

15 // 

15 // 

10 // 

15 // 

10 // 

10 // 

 // 5   شفاهیپرسش ها ارزشیابی
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 (IDA) آنمی فقر آهن :9جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمی آقای :نام مدرس و تدوینگر

 

 (IDAآنمی فقر آهن ) عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

علل ايجاد آنملی فقلرآهن، متابویيسلم و عملکلرد آهلن و پلروتئين هلا  آشنايی دانشجويان با 

 و مراحل ايجاد آنمی و تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی آن و درمان فقر آهن تنظيمی آهن

اهیییییداف 

 جزئی 

 يستی بتواند......دانشجو با

 را تعريف نمايد.فقر آهن .آنمی 1

 . عملکرد آهن در بدن را نام ببرد.2

 . متابویيسم آهن در بدن را بنويسد.3

 . آهن موجود در بدن در كدام قسمت ها وجود دارد.4

 . پروتئين هايی كه در هر كدام از اين قسمت ها نقش دارند را نام ببرد.5

 يسد.. مراحل جذب آهن را بنو6

 را شرح دهد. می فقر آهن.علل ايجاد آن8

 .تظاهرات بایينی آين آنمی را بنويسد.9

 .تظاهرات آزمايشگاهی آن را نام ببرد.10

 آنمی را بنويسد. یتشخيصها  .تست 11

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 ی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراندخونشناس منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد
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 تعريف آنمی فقر آهن - کلیات درس

 نقش آهن در بدن -

 جذب آهن -

 پروتئين ها  تنظيمی آهن -

 اتيویوژ  آنمی فقر آهن -

 مراحل ايجاد آنمی فقر آهن -

 تظاهرات بایينی  -

 تظاهرات آزمايشگاهی  -

 ها  تشخيصی تست -

 درمان -

 دقيقه 5

5 // 

10 // 

15 // 

5 // 

15 // 

10 // 

15 // 

15 // 

5 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 (ACD)آنمی در بیماری های مزمن :10جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته زمايشگاهیعلوم آ دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 (ACDآنمی در بیماری های مزمن ) عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

ين ها  ایتهابی در ايجلاد انواع بيمار  ها  مزمن ایتهابی و نقش سايتوكاآشنايی دانشجويان با 

 تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و افتراق آن با ديگر آنمی ها و درمان آن آنمی و اتيویوژ  و

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .آنمی بيمار  ها  مزمن را توضيح دهد.1

 .علل ايجاد اين آنمی را بنويسد.2

 اد آنمی را شرح دهد..مکانيسم سايتوكاين ها  ایتهابی در ايج3

 .تظاهرات بایينی آن را نام ببرد.4

 .تظاهرات آزمايشگاهی آن را نام ببرد.5

 .افتراق بين آنمی بيمار  ها  مزمن را با آنمی فقرآهن بداند.6

 .درمان آنمی بيمار  ها  مزمن را بنويسد.7

روش 

 آموزش

 بين ترم و پايان ترم ، امتحانOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 تعريف آنمی بيمار  ها  مزمن - کلیات درس

 اتيویوژ  -

 نقش سايتوكاين ها  ایتهابی -

 دقيقه 5

5 // 

15 // 
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 عتئم بایينی -

 عتئم آزمايشگاهی -

 تشخيص -

 آنمی هاافتراق با ديگر  -

 درمان -

 نتيجه گير  -

10 // 

15 // 

15 // 

15 // 

10 // 

 10 //  

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 آنمی سیدروبالستیک و مسمومیت سرب :11جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی جوياندانش 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 2خون سازی و بافت خون ساز عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

ب و اتيویوژ ، تظاهرات بایينی سرآنمی سيدروبتستيک و مسموميت انواع آشنايی دانشجويان با 

 و يافته ها  آزمايشگاهی و تشخيص و درمان آن

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 را توضيح دهد.و مسموميت سرب .آنمی سيدروبتستيک 1

 .علل ايجاد نوع ارثی آن را بداند.2

 .علل ايجاد نوع اكتسابی آن را بنويسد.3

 ا افتراق دهد..نوع ارثی و اكتسابی آن ر4

 .عتئم بایينی آن را نام ببرد.5

 آزمايشگاهی آن را نام ببرد..يافته ها  6

 .روش ها  تشخيصی آن را بنويسد.7

 .درمان آن را نام ببرد.8

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 سون، روداک، مکنز  و هافبراندخونشناسی هنر  ديويد منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 مقدمه - کلیات درس

 اتيویوژ  آنمی سيدروبتستيک اكتسابی -

 دقيقه 5

5 // 
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 اتيویوژ  آنمی سيدروبتستيک ارثی -

 عوارض بایينی -

 يافته ها  آزمايشگاهی -

 تشخيص -

 درمان -

 مسموميت سرب -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

5 // 

10 // 

15 // 

15 // 

5 // 

30 // 

10 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 و روش های تشخیصی آن کلیات هموگلوبینوپاتی :12جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 پيوستهكارشناسی  علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 کلیات هموگلوبینوپاتی و روش های تشخیصی آن عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

عملکرد  هر و واريانت ها  ساختار  آن و اساس ژنتيکی و  Hbمشتقات آشنايی دانشجويان با 

 يک و روش ها  تشخيص مویکویی و تست ها  اختصاصی آن

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 را نام ببرد. Hbانوع مشتقات .1

 متهموگلوبينمی اكتسابی و ارثی را تعريف كند..2

 را نام ببرد. Hb Mواريانت ها  .3

 هد.مکانيسم تویيد سویفوهموگلوبين و عوارض آن را شرح د.4

 مکانيسم تویيد كربوكسی هموگلوبين و عوارض آن را بنويسد..5

 با ميل تركيبی زياد به اكسيژن را نام ببرد. Hbواريانت ها  ساختار  .6

 با ميل تركيبی پايين به اكسيژن را ذكر كند. Hbواريانت ها  ساختار   .7

 را توضيح دهد. Hbاساس ژنتيکی و مویکویی واريانت ها  ساختار  .8

 را بنويسد. Hb.تست ها  اختصاصی جهت تشخيص واريانت ها  ساختار  9

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 بوردكامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت 

 دقيقهHb 5مشتقات  - کلیات درس
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 متهموگلوبينمی -

 Hbواريانت ها  ساختار   -

 اساس ژنتيکی -

 روش ها  تشخيص مویکویی -

 Hbایکتروفورز  -

 Hbكروماتوگرافی  -

 Hb-A2روش ها  تشخيص  -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

10 // 

15 // 

15 // 

10 // 

15 // 

10 // 

10 // 

10 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 آنمی داسی شکل :13جلسه 

 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110کالس  مدت دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 آنمی داسی شکل عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

علل ايجاد آنمی داسی شلکل و اسلاس مویکلویی آن، تظلاهرات بلایينی و آشنايی دانشجويان با 

 با جابجايی اسيد آمينه و فرمول مویکویی هر يک Hbآزمايشگاهی آن و انواع 

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 آنمی داسی شکل را بنويسد..علت ايجاد 1

 .انواع بيمار  داسی شکل نام ببرد و هر يک توضيح دهد.2

 .طريقه وراثت آن را شرح دهد.3

 .عواملی كه باعث تظاهر داسی در افراد هتروزيگوت می شوند را بنويسد.4

 .تظاهرات بایينی آين آنمی را بنويسد.5

 آزمايشگاهی آن را نام ببرد..يافته ها  6

 هموگلوبين ها  با جابجايی اسيدآمينه را نام ببرد..انواع 7

 را بداند. HbS.فرمول مویکویی 8

 را بداند. HbCفرمول مویکویی  .9

 را بداند. HbEفرمول مویکویی  .10

 را بداند. HbO.Arabفرمول مویکویی  .11

 را بداند. HbGفرمول مویکویی  .12

 را بداند. HbGفرمول مویکویی  .13

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitزش مجاز  بوسيله آمو
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 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 اتيویوژ  آنمی داسی شکل - کلیات درس

 اساس مویکویی -

 تظاهرات بایينی -

 آزمايشگاهی يافته ها  -

 روش ها  تشخيصی -

 درمان -

 Hb Cبيمار   -

 Hb Eبيمار   -

- Hb D 

- Hb O 

 جمع بند  و نتيجه گير  -

 دقيقه5

10 // 

10 // 

15 // 

15 // 

5 // 

10 // 

10 // 

5 // 

5 // 

10 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 تاالسمی-آلفا :14جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 تاالسمی ها عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

هيم و اصلطتحات ایفلا تاالسلمی، خصوصليات ژنتيکلی و پلاتوژنز آن، مفاآشنايی دانشجويان با 

 اتيویوژ  و تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و تشخيص آزمايشگاهی انواع ایفا تاالسمی

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 تاالسمی از نظر نقص در زنجيره مویکویی را نام ببرد.ایفا .انواع 1

 م را شرح دهد..علت ايجاد هر كدا2

 از نظر عتئم بایينی نام ببرد.ایفا تاالسمی .انواع 3

 .هر كدام از انواع  آن از نظر مویکویی بررسی نمايد. 4

 .انواع مينور را نام ببرد و هر كدام چه خصوصيتی دارند.5

 .انواع ماژور را نام ببرد و هر كدام چه خصوصيتی دارند.6

 كدام چه خصوصيتی دارند..انواع ميانه را نام ببرد و هر 7

 .حامل خاموش چه ويژگی دارد.8

 تاالسمی را بنويسد.ایفا .تظاهرات بایينی 9

 آزمايشگاهی آن را نام ببرد. .يافته ها 10

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 داک، مکنز  و هافبراندخونشناسی هنر  ديويدسون، رو منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد
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 مقدمه - کلیات درس

 طبقه بند  ایفا تاالسمی -

 ژنتيک ایفا تاالسمی -

 اتيویوژ  -

 تظاهرات بایينی -

 آزمايشگاهیيافته ها   -

 تشخيص -

 درمان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

 دقيقه 5

10 // 

15 // 

10 // 

10 // 

15 // 

20 // 

5 // 

10 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 تاالسمی-بتا :15جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 تاالسمی ها عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

مفلاهيم و اصلطتحات بتلا تاالسلمی، خصوصليات ژنتيکلی و پلاتوژنز آن، آشنايی دانشجويان با 

 اتيویوژ  و تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و تشخيص آزمايشگاهی انواع بتا تاالسمی

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 تاالسمی از نظر نقص در زنجيره مویکویی را نام ببرد.-.انواع بتا1

 .علت ايجاد هر كدام را شرح دهد.2

 تاالسمی از نظر عتئم بایينی نام ببرد.-.انواع بتا3

 .هر كدام از انواع  آن از نظر مویکویی بررسی نمايد. 4

 دام چه خصوصيتی دارند..انواع مينور را نام ببرد و هر ك5

 .انواع ماژور را نام ببرد و هر كدام چه خصوصيتی دارند.6

 .انواع ميانه را نام ببرد و هر كدام چه خصوصيتی دارند.7

 .حامل خاموش چه ويژگی دارد.8

 تاالسمی را بنويسد.-.تظاهرات بایينی بتا9

 .يافته ها  آزمايشگاهی آن را نام ببرد.10

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitجاز  بوسيله آموزش م

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بوردامکانییییات 
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 آموزشی

 مقدمه - کلیات درس

 تاالسمی-طبقه بند  بتا -

 تاالسمی-ژنتيک بتا -

 اتيویوژ  -

 ایينیتظاهرات ب -

 يافته ها  آزمايشگاهی -

 تشخيص -

 درمان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

 دقيقه 5

10 // 

15 // 

10 // 

10 // 

15 // 

20 // 

5 // 

10 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 (1) آنمی مگالوبالستیک :16جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 قطع تحصیلی:رشته و م

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 آنمی مگالوبالستیک عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

آنمی مگایوبتستيک و اتيویوژ  هر يلک و  فرق بين آنمی ماكروسيتيک باآشنايی دانشجويان با 

 و درمانو فوالت و تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و تشخيص  B12متابویيسم ويتامين 

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .علل ايجاد آنمی ماكروسيتک غيرمگایوبتستيک را نام ببرد.1

 ببرد..مهم ترين علل ايجاد آنمی مگایوبتستيک را نام 2

 بنويسد. .مراحل جذب اسيد فویيک را3

 را توضيح دهد. B12.مراحل جذب ويتامين 4

 .علل كمبود اسيد فویيک را شرح دهد.5

 را شرح دهد. B12.علل كمبود ويتامين 6

 .تظاهرات بایينی آين آنمی را بنويسد.7

 .تظاهرات آزمايشگاهی آن را نام ببرد.8

 يف نمايد..آنمی پرنيسوس را توص9

 .علل ايجاد آن را شرح دهد.10

 .تشخيص افتراقی آنمی ها  ماكروسيتک را بنويسد.11

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

 تور و وايت بوردكامپيوتر، ويدئو پروژكامکانییییات 
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 آموزشی

 آنمی ها  ماكروسيتيک - کلیات درس

 تعريف آنمی مگایوبتستيک -

 B12متابویيسم ويتامين  -

 متابویيسم فوالت -

 عتئم بایينی -

 يافته ها  آزمايشگاهی -

 آنمی پرنيشيوز -

 تشخيص -

 درمان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

 دقيقه 10

5 // 

10 // 

10 // 

10 // 

15// 

15 // 

15 // 

5 // 

5 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ابیارزشی
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 (2آنمی مگالوبالستیک ): 17جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :س و تدوینگرنام مدر

 

 آنمی مگالوبالستیک عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

آشنايی دانشجويان با فرق بين آنمی ماكروسيتيک با آنمی مگایوبتستيک و اتيویوژ  هر يلک و 

 و فوالت و تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و تشخيص و درمان B12متابویيسم ويتامين 

ف اهیییییدا

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .علل ايجاد آنمی ماكروسيتک غيرمگایوبتستيک را نام ببرد.1

 .مهم ترين علل ايجاد آنمی مگایوبتستيک را نام ببرد.2

 .مراحل جذب اسيد فویيک را بنويسد.3

 را توضيح دهد. B12.مراحل جذب ويتامين 4

 .علل كمبود اسيد فویيک را شرح دهد.5

 را شرح دهد. B12كمبود ويتامين .علل 6

 .تظاهرات بایينی آين آنمی را بنويسد.7

 .تظاهرات آزمايشگاهی آن را نام ببرد.8

 .آنمی پرنيسوس را توصيف نمايد.9

 .علل ايجاد آن را شرح دهد.10

 .تشخيص افتراقی آنمی ها  ماكروسيتک را بنويسد.11

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بوردامکانییییات 
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 آموزشی

 آنمی ها  ماكروسيتيک - کلیات درس

 تعريف آنمی مگایوبتستيک -

 B12متابویيسم ويتامين  -

 متابویيسم فوالت -

 نیعتئم بایي -

 يافته ها  آزمايشگاهی -

 آنمی پرنيشيوز -

 تشخيص -

 درمان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

 دقيقه 10

5 // 

10 // 

10 // 

10 // 

15// 

15 // 

15 // 

5 // 

5 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 )اکتسابی( آپالستیکآنمی های  :18جلسه 
 15/06/99درس: تاریخ ارائه  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 آنمی های ناشی از کم کاری مغز استخوان مانند آپالستیک عنوان درس

دف کلیی ه

 درس

و مفاهيم آنمی آپتستيک، آنمی فانکونی و سلندروم ديامونلد بلتک فلان آشنايی دانشجويان با 

 آزمايشگاهی و تشخيص آزمايشگاهی و درمانو تظاهرات بایينی و  هااتيویوژ  و ژنتيک آن

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .آنمی آپتستيک را تعريف نمايد.1

 آن را نام ببرد. .علل ايجاد2

 .مکانيسم هر يک از اين علل را بيان نمايد.3

 .پاتوژنز اين آنمی را شرح دهد.4

 ..تظاهرات بایينی آن را نام ببرد5

 .راه ها  درمانی را بنويسد.6

 .آنمی فانکونی را توضيح دهد.7

 .تظاهرات بایينی آن را نام ببرد.8

 ندبتک فان را توضيح دهد.و.سندرم ديام9

روش 

 آموزش

 كتور، امتحان بين ترم و پايان ترمويدئوپروژسخنرانی و پرسش و پاسخ، استفاده از 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 دقيقه 5 تعريف آنمی آپتستيک - کلیات درس
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 اتيویوژ  -

 ژنتيک -

 تظاهرات بایينی -

 فته ها  آزمايشگاهیيا -

 تشخيص آزمايشگاهی -

 درمان -

 آنمی فانکونی -

 سندرم دياموند بتک فان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

5// 

10 // 

10 // 

15 // 

15 // 

5 // 

15 // 

15 // 

5 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 آنمی های آپالستیک )ارثی(: 19جلسه 

 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 ز استخوان مانند آپالستیکآنمی های ناشی از کم کاری مغ عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

آشنايی دانشجويان با مفاهيم آنمی آپتستيک، آنمی فانکونی و سلندروم ديامونلد بلتک فلان و 

 اتيویوژ  و ژنتيک آنها و تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و تشخيص آزمايشگاهی و درمان

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 را تعريف نمايد..آنمی آپتستيک 1

 .علل ايجاد آن را نام ببرد.2

 .مکانيسم هر يک از اين علل را بيان نمايد.3

 .پاتوژنز اين آنمی را شرح دهد.4

 .تظاهرات بایينی آن را نام ببرد.5

 .راه ها  درمانی را بنويسد.6

 .آنمی فانکونی را توضيح دهد.7

 .تظاهرات بایينی آن را نام ببرد.8

 تک فان را توضيح دهد..سندرم دياموندب9

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 دقيقه 5 تعريف آنمی آپتستيک - کلیات درس
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 یوژ اتيو -

 ژنتيک -

 تظاهرات بایينی -

 يافته ها  آزمايشگاهی -

 تشخيص آزمايشگاهی -

 درمان -

 آنمی فانکونی -

 سندرم دياموند بتک فان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

5// 

10 // 

10 // 

15 // 

15 // 

5 // 

15 // 

15 // 

5 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 یک ناشی از اختالالت غشای گلبول قرمزآنمی های همولیت :20جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 آنمی های همولیتیک ناشی از اختالالت غشای گلبول قرمز عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

و اتيویوژ  و پاتوژنز هلر يلک و و تقسيم بند  آنها انواع اختتالت غشايی آشنايی دانشجويان با 

 درمان هر يک از آنها تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و تشخيص آزمايشگاهی و 

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 را توضيح دهد.ناشی از اختتالت غشايی .آنمی همویيتيک 1

 .تقسيم بند  آنمی همویيتيک را بيان نمايد.2

 .علل ايجاد هريک را بنويسد.3

 .اختتالت مربوط به غشاء را نام ببرد.4

 .اسفروسيتوز ارثی را توضيح دهد.5

 .علل ايجاد آن را بنويسد.6

 فروسيتوز ارثی را نام ببرد..انواع اس7

 . هريک از انواع آن را تعريف نمايد.8

 .روش تشخيصی آن را بنويسد.9

 .ایيپتوسيتوز ارثی را توضيح دهد.10

 .علل ايجاد آن را بنويسد.11

 .انواع ایيپتوسيتوز ارثی را نام ببرد.12

 . هريک از انواع آن را تعريف نمايد.13

 .روش تشخيصی آن را بنويسد.14

15.PNH .را تعريف نمايد 
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 .علت ايجاد آن را توضيح دهد.16

 .پاتوژنز آن را بنويسد.20

 .تظاهرات بایينی آن را نام ببرد.18

 .تظاهرات آزمايشگاهی آن را نام ببرد.19

 . روش درمانی را بنويسد.20

روش 

 آموزش

 ان ترم، امتحان بين ترم و پايOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 تقسيم بند  اختتالت غشايی - کلیات درس

 تعريف اسفروسيتوز ارثی -

 پاتوژنز -

 اتيویوژ  -

 عتئم بایينی -

 يافته ها  آزمايشگاهی -

 تشخيص -

 انواع ایيپتوسيتوز ارثی -

 يافته ها  آزمايشگاهی و تشخيص -

 PNHتعريف  -

 اتيویوژ  و پاتوژنز -

 يافته ها  آزمايشگاهی و تشخيص -

 درمان -

 دقيقه 5

5 // 

5 // 

5 // 

5 // 

10// 

10 // 

10 // 

15 // 

5 // 

15 // 

15 // 

5 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 آنمی های همولیتیک ناشی از اختالالت آنزیمی :21جلسه 

 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00تحصیلیسال 

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 اشی از اختالالت آنزیمیآنمی های همولیتیک ن عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

انواع اختتالت آنزيمی، اتيویوژ  و پاتوژنز، تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی آشنايی دانشجويان با 

 و تشخيص آزمايشگاهی و درمان هر يک از اختتت آنزيمی

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 نام ببرد.را اختتالت متابویيک انواع .1

 را شرح دهد. G6PD. كمبود 2

 .تظاهرات بایينی آن را نام ببرد.3

 .تظاهرات آزمايشگاهی آن را نام ببرد.4

 .كمبود پيرووات كيناز را شرح دهد.5

 .تظاهرات بایينی آن را نام ببرد.6

 .تظاهرات آزمايشگاهی آن را نام ببرد.7

 .روش ها  تشخيص آزمايشگاهی هر يک را بنويسد.8

 يکی و درمان آنها را شرح دهد..اهميت كلين9

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 دقيقه5 زيمیانواع اختتالت آن - کلیات درس
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 G6PDتعريف  -

 اتيویوژ  -

 پاتوژنز -

 تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی -

 تشخيص آزمايشگاهی -

 درمان -

 تعريف كمبود پيرووات كيناز -

 اتيویوژ  و پاتوژنز -

 يافته ها  آزمايشگاهی -

 تشخيص آزمايشگاهی -

 درمان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

5 // 

10 // 

10 // 

15 // 

10 // 

5 // 

5 // 

10 // 

10 // 

10 // 

5 // 

5 // 

 // 5 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 آنمی های همولیتیک ایمیون و غیر ایمیون :22جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1ینام درس: خونشناس

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 آنمی های همولیتیک ایمیون و غیر ایمیون عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

انواع آنمی ها  همویيتيک ايميون و غير ايميون، اتيویلوژ  و پلاتوژنز هلر آشنايی دانشجويان با 

 درماناهميت كلينيکی و ی و تشخيص آزمايشگاهی و يک، تظاهرات بایينی و آزمايشگاه

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 انواع آنمی همویيتيک غير ايميون را نام ببرد. .1

 . اتيویوژ  و پاتوژنز هر يک را تضيح دهد.2

 .تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی آن را شرح دهد.3

 .تشخيص آزمايشگاهی آن را بنويسد.4

   آنمی همویيتيک ايميون را ذكر كند.يم بند.تقس5

 .انواع اتوآنتی باد  را نام ببرد.6

 .مکانيسم داروهايی كه باعث ايجاد اتوآنتی باد  می شوند را بنويسد.7

 .تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی آن را شرح دهد.8

 .تشخيص آزمايشگاهی آن را بنويسد.9

 .اهميت كلينيکی هر يک را توضيح دهد.10

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد
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 تعريف آنمی همویيتيک غير ايميون - کلیات درس

 اتيویوژ  -

 پاتوژنز -

 عتئم بایينی و آزمايشگاهی -

 تشخيص آزمايشگاهی -

 اهميت كلينيکی -

 تقسيم بند  آنمی همویيتيک ايميون -

 اتيویوژ  -

 انواع اتوآنتی باد  -

 پاتوژنز  -

 عتئم بایينی و آزمايشگاهی -

 تشخيص آزمايشگاهی -

 اهميت كلينيکی و درمان -

 دقيقه5

5// 

5 // 

10 // 

10 // 

5 // 

5 // 

5 // 

5 // 

10 // 

15 // 

10 // 

10 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 ، ترکیب خونی و متابولیسم گلبول های سفیدعملکرد :23جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 عملکرد، ترکیب خونی و متابولیسم گلبول های سفید عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

، مورفویوژ ، عملکرد، ماركرها  سطحی، گرانول ها  اویيه و WBCانواع آشنايی دانشجويان با 

 بدن، سيستم ضد ميکروبی، هموستاز در حایت نرمال و بيمار ثانويه، مهاجرت، نقش ايمنی 

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 .چرخه گرانویوپوئز را به طور كامل بنويسد.1

 .چرخه ینفوپوئز را به طور كامل بنويسد.2

 .اویين سلول قابل تشخيص رده نوتروفيلی در مغزاستخوان نام ببرد.3

 شخيص رده ائوزينوفيلی در مغزاستخوان نام ببرد..اویين سلول قابل ت4

 .اویين سلول قابل تشخيص رده بازوفيلی در مغزاستخوان نام ببرد.5

 .اویين سلول قابل تشخيص رده ینفوئيد  در مغزاستخوان نام ببرد.6

 .اویين سلول قابل تشخيص رده منوسيتی در مغزاستخوان نام ببرد.7

 ر يک از سلول ها  رده گرانویوسيتی را ذكر كند..مهمترين شاخص ها  آنتی ژنی ه8

 رده ها  گرانویوسيتی را نام ببرد. .تركيبات موجود در گرانول ها  اویيه و ثانويه9

 .عملکرد كلی هر يک از سلول ها  رده گرانویوسيتی را در بدن بنويسد.10

 كند..مهمترين شاخص ها  آنتی ژنی هر يک از سلول ها  رده ینفوئيد  را ذكر 11

 .عملکرد كلی هر يک از سلول ها  رده ینفوئيد  را در بدن بنويسد.12

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس
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امکانییییات 

 آموزشی

 وايت بورد كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و

 مقدمه - کلیات درس

 WBCعملکرد  -

 ماركرهی سطحی -

 تمايز و بلوغ -

 و خون BMپراكنگی در  -

 نقش سيستم ايمنی -

 مکانيسم دفاعی در برابر ميکروب ها -

 دقيقه 5

20 // 

15 // 

20 // 

10 // 

20 // 

10 // 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 ی سفید خونبیماری های کمی گلبول ها :24جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  آقای حامدی :نام مدرس و تدوینگر

 

 ری های کمی گلبول های سفید خونبیما عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

عوامل یکوسيتوز و یکوپنی و اهميت بلایينی آنهلا و روش هلا  تشلخيص آشنايی دانشجويان با 

 آزمايشگاهی و درمان

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 تقسيم بند  یکوسيتوز را توضيح دهد. .1

 علل یکوسيتوز فيزيویوژيک را نام ببرد. .2

 نيسم ايجاد هر يک را بنويسد.مکا .3

 علل یکوسيتوز پاتویوژيک را نام ببرد. .4

 مکانيسم ايجاد هر يک بداند. .5

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 پيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بوردكام

 گرانویوسيت ساز  انواع گرانویوسيت ها - کلیات درس

 كاربرد بایينی فاكتورها  رشد ميلوئيد  -

 اختتالت عمل نوتروفيل ها و مونوسيت ها -

 دقيقه 2

3 // 

15 // 
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 نقص عملکرد فاگوسيت ها -

 یکوسيتوز نوتروفيلی -

 واكنش شبه یوسمی -

 بازوفيلی -

 ائوزينوفيلی -

 نوتروپنی -

 وسيتیاختتالت هيست -

 انفوسيتوز -

 درمان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

10 // 

10 // 

5 // 

10 // 

10 // 

10 // 

5 // 

10 // 

10 // 

5 // 

 // 5 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 اختالالت کیفی لنفوسیتی غیر بدخیم :25جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 اختالالت لکوسیتی غیر بدخیم عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

، HIVاخلتتالت ینفوسليتی غيلر بلدخيم شلامل مونونوكئلوز عفلونی، آشنايی دانشلجويان بلا 

، ويسلکوت ایلدري ، آتاكسلی SCIDینفوسيتوز عفونی، نقش عوامل دارويی و عوامل محيطلی، 

 تتنژكتاز ، سندروم د  جورج و اگاماگلوبویينمی

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 تقسيم بند  اختتالت غير بدخيم را بداند .1

 پاتوفيزيویوژ  مونونوكئوز عفونی را شرح دهد .2

 را شرح دهد HIVپاتوفيزيویوژ   .3

 را شرح دهد SCIDپاتوفيزيویوژ   .4

 پاتوفيزيویوژ  ويسکوت ایدري  را شرح دهد .5

 پاتوفيزيویوژ  آتاكسی تتنژكتاز  را شرح دهد .6

 پاتوفيزيویوژ  سندروم د  جورج و اگاماگلوبویينمی را شرح دهد .7

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitزش مجاز  بوسيله آمو

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 تقسيم بند  اختتالت غير بدخيم - کلیات درس

 مونونوكئوز عفونی -

- HIV 

 دقيقه 2

3 // 

15 // 
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 عفونی ینفوسيتوز -

 نقش عوامل دارويی و عوامل محيطی -

- SCID 

 ويسکوت ایدري  -

 آتاكسی تتنژكتاز  -

 سندروم د  جورج -

 اگاماگلوبویينمی -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

10 // 

10 // 

15 // 

20 // 

20 // 

10 // 

15 // 

10 // 

 // 5 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 کیفی گرانولوسیتی غیر بدخیم اختالالت :26جلسه 
 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 بیماری های کیفی ارثی در گلبول های سفید خون عنوان درس

هدف کلیی 

 درس

تقسيم بند  اخلتتالت و اختتالت ژنتيکی گلبول ها  سفيد و مهم انواع آشنايی دانشجويان با 

 پاتوژنز، تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و اهميت كلينيکی آنها 

اهیییییداف 

 جزئی 

 .دانشجو بايستی بتواند.....

 انواع اختتالت ژنتيکی گلبول ها  سفيد را نام ببرد..1

 ناهنجار  مرفویوژيک تقسيم بند  نمايد. بر اساس.2

 .انواع ابنرمایی ها  هسته ايی در گلبول ها  سفيد را نام ببرد.3

 آنومایی پلگرهيوت را شرح دهد..4

 انواع ابنرمایی ها  سيتوپتسميک را نام ببرد..5

 هل باد  و توكسيک گرانویيشن را مقايسه نمايد.ابنرمایی ها  دو.6

 را نام ببرد. WBCمهمترين ابنرمایی ها  اختتل عملکرد  نوع ارثی در .7

 سندرم چدياک هيگاشی را توصيف نمايد..8

 ( را شرح دهد.CGD.بيمار  گرانویوماتوز مزمن )9

 .آنومایی می هگلين را توضيح دهد.10

 ف نمايد..آنومایی آیدر رايلی را توصي11

 ببرد.( را نام LADچسبندگی یکوسيتی ) انواع نقص.12

 را از نظر ژنتيکی و پاتوژنز مقايسه نمايد. LAD.انواع 13

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 
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 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 WBCتقسيم بند  اختتالت ژنتيکی  - کلیات درس

 و سودو پلگر هيوت آنومایی پلگر هيوت -

 ابنرمایی ها  سيتوپتسميک -

 سندرم چدياک هيگاشی -

 بيمار  گرانویوماتوز مزمن -

 آنومایی آیدر رايلی -

 آنومایی می هگلين -

 كمبود ميلوپراكسيداز -

 نقص چسبندگی یکوسيتی -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

 دقيقه 5

10// 

15 // 

15 // 

10 // 

10 // 

10 // 

5 // 

15 // 

5 //// 

 // 10 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی
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 مانند گوشه در سلول هابیماری های ناشی از تجمع لیپید  :27جلسه 

 15/06/99تاریخ ارائه درس:  4ترم  1نیمسال   99-00سال تحصیلی

 رشته و مقطع تحصیلی:

 كارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی دانشجويان 

 نوع درس: نظری

 30تعداد دانشجو:  نظری 1نام درس: خونشناسی

 دقیقه 110مدت کالس  دکتر هاشمیآقای  :نام مدرس و تدوینگر

 

 بیماری های ناشی از تجمع لیپید در سلول ها مانند گوشه عنوان درس

ی هدف کلی

 درس

از قبيل گوشه، نيمان پيک و فابر ، پلاتوژنز  ذخيره ايی انواع بيمار  ها آشنايی دانشجويان با 

 آنها، تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی و تشخيص آزمايشگاهی و اهميت كلينيکی هر يک

اهیییییداف 

 جزئی 

 دانشجو بايستی بتواند......

 م ببرد.انواع بيمار  ها  ذخيره چربی و یيزوزومال را نا.1

 پاتوژنز هر يک را توضيح دهد..2

 تظاهرات بایينی و آزمايشگاهی آنها را نام ببرد..3

 اهميت كلينيکی آنها را توضيح دهد..4

 روش ها  تشخيص آزمايشگاهی هر يک را ذكر نمايد..5

 درمان ها  رايج آنها را بداند..6

روش 

 آموزش

 ، امتحان بين ترم و پايان ترمOnlineبصورت  Skyroomو  Snagitآموزش مجاز  بوسيله 

 خونشناسی هنر  ديويدسون، روداک، مکنز  و هافبراند منبع درس

امکانییییات 

 آموزشی

 كامپيوتر، ويدئو پروژكتور و وايت بورد

 ريف بيمار  ها  ذخيره چربیتع - کلیات درس

 پاتوژنز -

 بيمار  گوشه -

 بيمار  فابر  -

 دقيقه5

10 // 

10 // 

10 // 
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 بيمار  نيمان پيک -

 عتئم بایينی -

 زمايشگاهیيافته ها  آ -

 تشخيص آزمايشگاهی -

 اهميت كلينيکی -

 درمان -

 جمع بند  و نتيجه گير  -

10 // 

5 // 

15 // 

15 // 

10 // 

5 // 

10 // 

 // 5 پرسش ها  شفاهی ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


