
 1 ی   عملیخون شناس  دوره  طرح 
 دانشكده علوم پزشكي جهرم  ـ گروه علوم آزمایشگاهي

 حد و 2تعداد واحد :  1 عملیخون شناسی نام درس :  

 ساعت 51مدت زمان ارائه درس :  دانشجویان كارشناسی علوم آزمایشگاهیشركت كنندگان : 

 1399را : مهر زمان اج نام تدوین كننده طرح دوره: پژمان حامدی اصل

 مقطع :  كارشناسی  نام مدرس : آقای حامدی و دكتر هاشمی

 پيشنياز :   فيزیولوژی نظری نام مسئول طرح دوره : آقای حامدی و دكتر هاشمی

 

 هدف نهایي دوره : 
هی آزمایشگا شخيصت شناخت علم هماتولوژی در حدی كه یک كارشناس علوم آزمایشگاهی بتواند با تکيه بر اصول علمی، روش های

 معمول هماتولوژی را انجام دهد و به تشخيص بيماری های خونی كمک نماید.

 
 
 

و كهسس  Articulateو  Snagitآموزش مجازی در سامانه نوید و محتوای آموزشی تهيهه شهده بوسهيله نهرم افهزار روش تدریس  :  

Online  بوسيلهSkyroom خ و رفع اشکالو دادن تکاليف به دانشجویان، پرسش و پاس 
 

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم محل آموزش    :

 

 شرایط اجرا : 
 :ی گروهآموزش اتمکانا

 مجهز به كامپيوتر و ویدئو پروژكتور و اورهد  كسس  درس 

 مونته شده  آزمایشگاه های بزرگ مجهز به ميکروسکوپ های دوچشمی و آموزشی و ميکروسکوپ های لوپ و المهای
 زشی و دستگاه های مختلف مربوطهآمو

 اطاق های آماده سازی نمونه ها 

 
  

 منابع درسي : 

 

1. Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 21 th Ed, 

2017. 

2. Dacie and Lewis, Practical Haematology, 12th edition, 2016. 

3. Text book of Hematology (Mckenzie), 2016.  

4. Clinical hematology: theory and procedures / Mary Louise Turgeon. — 5th Ed, 2012 

 
 



 

   نحوه ارزشيابي :

تهرم  در طهول سهتمرارزیهابی م وبه صورت سئواالت چنهد گزینهه ای،  آزمون پایان ترم، آزمون ميان ترم  :نحوه ارزشيابي درس تئوري

 )كوئيز و پرسشهای شفاهی(
 

ل م ههای مجههوامتحان بصورت ایستگاهی برگزار می گردد. در هر ایستگاه ميکروسکوپ ها ی حهاوی ال :نحوه ارزشيابي درس عملي

 برای دانشجو است كه در فرم های از قبل تهيه شده نوشته می گردد.
 

  نحوه محاسبه نمره:
 

 محاسبه نمره كل درس -1

 بخش تئوري : -2
 نمره  10 آزمون كتبی -
 نمره 7 ون كتبی ميان ترمآزم -
 نمره 3كوئيز و پرسشهای شفاهی  -
 نمره 20جمع نمره تئوری:  -
 

 بخش عملي : -3
 نمره 17امتحان ایستگاهی آخر ترم  -
 نمره 3گزارش كار و رعایت مقررات  -

 نمره 20جمع نمره عملی  -

 

   می باشد. 10  بر اساس مقررات آموزش دانشکده ، نمره نمره قبولی نصاب  حد مقررات : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1عملیخونشناسی  جدول زمان بندي ردس 
 روش آموزش نام مدرس تاریخ سرفصل مطالب جلسات

  Snagitنرم افزار  آقای حامدی 18/06/99 آشنایی با آزمایشگاه خون شناسی 1

  Snagitنرم افزار  آقای فرهنگ 25/06/99  اصول خونگیری )وسایل الزم و ضد انعقادها( 2

  Snagitنرم افزار  " 25/06/99 آشنایی و اصول کار با میکروسکوپ 3

  Snagitنرم افزار  آقای حامدی WBC 01/07/99شمارش دستی  4

  Snagitنرم افزار  " 08/07/99 تهیه و رنگ آمیزی گستره خون محیطی 5

  Snagitنرم افزار  آقای فرهنگ 15/07/99 رنگ آمیزی حیاتی، شمارش رتیکولوسیت 6

  Snagitنرم افزار  آقای فرهنگ RBC 22/07/99سرعت رسوب  7

نرم افزار ، LMS آقای حامدی 29/07/99 اندازه گیری هماتوکریت 8

Articulate 

نرم افزار ، LMS دکتر هاشمی CBC 06/08/99دستگاه شمارنده سلولی و بررسی  9

Articulate 
نرم افزار ، LMS آقای حامدی 06/08/99 (HICNوگلوبین )اندازه گیری هموگلوبین به روش سیانومت هم 10

Articulate 
نرم افزار ، LMS " 13/08/99 مرفولوژی طبیعی گلبول های سفید خون 11

Articulate 
 آنالین با اسکای روم " 20/08/99 شمارش افتراقی گلبول های سفید 12

 روم آنالین با اسکای " 20/08/99 در خون محیطی RBCمرفولوژی  13

 آنالین با اسکای روم " 27/08/99 آنمی های میکروسیتیک هیپوکرومیک 14

 آنالین با اسکای روم " 27/08/99 آنمی های ماکروسیتیک نوع مگالوبالستیک 15

  Snagitنرم افزار  " 04/09/99 آنمی های ماکروسیتیک نوع غیر مگالوبالستیک 16

  Snagitزار نرم اف " 04/09/99 آنمی های همولیتیک 17

نرم افزار ، LMS " 11/09/99 اینکلوژن بادی ها 18

Articulate 
نرم افزار ، G6PD 11/09/99 " LMSتست  19

Articulate 
  Snagitنرم افزار  " 18/09/99 تست شکنندگی اسمزی 20

  Snagitنرم افزار  آقای فرهنگ 18/09/99 تست سیکلینگ 21

  Snagitنرم افزار  دکتر هاشمی 18/09/99 لوبینوپاتی هابررسی الم خون محیطی در هموگ 22

  Snagitنرم افزار  " 25/09/99 بررسی الم خون محیطی در اختالالت لکوسیتی غیر بدخیم 23

  Snagitنرم افزار  آقای حامدی 25/09/99 (HAMS testتست الیز سرم اسیدی شده ) 24

  Snagitنرم افزار  دکتر هاشمی 30/09/99 الکتروفورز هموگلوبین 25

  Snagitنرم افزار  " 30/09/99 مطالعه الم های مغزاستخوان 26

  Snagitنرم افزار  آقای حامدی 30/09/99 (SOPاصول مستندسازی و روش های اجرایی استاندارد ) 27

 
 


