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  تعالی بسمه

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
   مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  ماتولوژي یکه (Course Plan)طرح درس ترمی 
  
  

  ئوريت        3نام درس: هماتولوژي تئوري یک          شماره درس:                   تعداد واحد: 
                         

  مخاطبان :  دانشجویان علوم آزمایشگاهی                                 پیش نیاز: فیزیولوژي      
                

  95-96اول  زمان برگزاري(نیمسال تحصیلی):  
  

  علی اصغر  کیانیدکتر  نام استاد یا هماهنگ کننده درس: 
            

   231(تلفن) داخلی   یمونولوژيامکان: گروه             30/11تمشاوره: همه روزه                     ساع
  

  شرح مختصري از درس:  
و عملکرد  مطالعه ساختار مغز استخوان و روند هماتوپوئز (خونسازي) و بررسی نحوه تولید، ساختار، فیزیولوژي

  خون و بیماریهاي غیر بدخیم مربوط به آنان قرمز  و گلبولهاي سفید
  
  
  

:   مطالعه نحوه تولید، ساختار، فیزیولوژي و عملکرد سلولهاي خونی و بیماریهاي مربوط به رده درسهدف کلی 
  وبررسی انواع آنمی ها گلبولهاي قرمز

  
  

  اهداف رفتاري:
  در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:

  ساختار مغز استخوان را شرح دهد -1
 هماتوپوئزرا شرح دهد -2
 خونساز را توضیح دهدنحوه عملکرد سلولهاي بنیادي  -3
 نحوه تولید، ساختار، فیزیولوژي ، عملکرد و بیماریهاي مربوط به  گلبولهاي قرمز را شرح دهد -4
 آنمی را تعریف و طبقه بندي نماید -5
آنمی هاي ناشی از کاهش تولید گلبولهاي قرمز ( فقر آهن، سیدروبالستیک، مگالوبالستیک،آنمی هاي  -6

 الت هورمونی و اختالالت کلیوي و کبدي ) را شرح دهدناشی از بیماریهاي مزمن و اختال
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آنمی هاي ناشی از افزایش تخریب گلبولهاي قرمز ( هموگلوبینوپاتیها، تاالسمی ها، اختالالت غشایی،  -7
ی و آنم اختالالت متابولیک، اختالالت آنزیمی، آنمی هاي ناشی از عوامل فیزیکی و شیمیایی و عفونتها

  ) را شرح دهدمنیهاي مربوط به سیستم ای
 
  
  

  هاي انفراديسخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام پروژ(هاي) تدریس:  شیوه
  وایت برد، اورهد، کامپیوتر، ویدیو پروژکتورهاي (و یا مواد) آموزشی: رسانه

  
  : دانشکده پزشکیمکان برگزاري درس                  مطابق با گروه بندي ارائه شده     زمان ارائه درس

  
  

  دانشجورو شها و زمان سنجش و ارزشیابی 
  

  ساعت  تاریخ  نمره  روش
    بدون اعالن قبلی  2  کوئیز

      8  آزمون میان دوره
      8  آزمون پایان دوره

موارد دیگر: تکلیف، و 
  مشارکت در بحث

2      

  از محتواي  آزمون میان دوره خواهد بود. %10توجه: محتواي آزمون پایان دوره شامل حداقل 
              

  
  انتظارات از دانشجویان:مقررات درس و 

  نمره کسر خواهد شد 1حضور و غیاب :در صورت غیبت غیر مجاز 
 داشت.اي یک نمره خواهد ارائه تکالیف: ارائه هر سمینار یا پروژه 

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

   ز وظایف دانشجویان خواهد بود.اجواب به سوؤاالت مهم 
  

 
  منابع و مواد آموزشی مورد استفاده:

  منابع اصلی:
  خون شناسی هنري دیویدسون  -1
2- Wintrobe clinical hematology, 2014 
3- Williams hematology,2014 
4- Mackenzie Hematology 2014  
5- Hematology in clinical practice Rodak , 2014 
6- Practical hematology(Dacie & lewis)2014 
7- Atlas of hematology wolff(2012 
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8- Laboratory hematology (Chanarin 2014) 
 

 منابع کمکی 
  
  مبانی پایه و کاربردي خون شناسی تالیف دکتر حبیب ا... گل افشان-1
  هماتولوژي هاریسون-2
  دکتر نادر وظیفه شیرانهماتولوژي -3
  مبانی طب سیسیل(بخش هماتولوژي)-4
  هماتولوژي هافبراند-5
  هماتولوژي هافمن-6
  هماتولوژي دکتر مجتبی طبرستانی-7
  ضا مهرابیهماتولوژي دکتر محمدر-8
  
  
  
  

  زمان بندي و موضوعات جلسات درس
  

  درسم  موضوع  ساعت  تاریخ  هجلس
مقدمه شرح کلی درس هماتولوژي و اهداف تدریس آن  و معرفی  12-10  20/6/95  1

  کلی سلولها و عملکردهاي سلولهاي خون 
  کیانیکتر د

 کیانیکتر د  تعطیل  22/6/95  2

 کیانیکتر د  شرح هماتوپوئزیس یا خونسازي قبل و پس از تولد  12-10 27/6/95  3

 کیانیکتر د  ساختار مغز استخوان و شرح عملکرد آن 12-10 29/6/94  4

معرفی سلولهاي بنیادي خونساز ، خودسازي ، تکثیر ، تمایز،   12-10 3/7/95  5
  فاکتورهاي رشد خونساز

 کیانیکتر د

 کیانیکتر د تکامل گلبولهاي قرمز از سلول بنیادي تا گلبول بالغ  12-10  5/7/95  6

 کیانیکتر د  اریتروپوئتین و مکانیسمهاي تنظیم آن، شرح ساختار غشاء 12-10 10/7/95  7

 کیانیکتر د  RBCو معرفی اندیکسهاي  RBCمتابولیسم   12-10 12/7/95  8

 کیانیکتر د  تولید تا تخریبساختار و عملکرد  هموگلوبین از  12-10 17/7/95  9

 کیانیکتر د  ساختار و عملکرد  هموگلوبین از تولید تا تخریب 12-10 19/7/95  10
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 کیانیکتر د  طبقه بندي آنمی ها  12-10 12/7/95  11

 کیانیکتر د  متابولیسم آهن 12-10 25/7/95  12

 کیانیکتر د  : اتیولوژي، تشخیص، درمانآنمی فقر آهن 12-10 26/7/95  13

و  آنمی هاي ناشی از بیماریهاي مزمن،  آنمی سیدروبالستیک 12-10 1/8/95  14
  : اتیولوژي، تشخیص، درمان هموکروماتوز

 کیانیکتر د

  و اسید فولیک  B12 تعریف آنمی هاي ماکروستیک، متابولیسم  12-10 1/8/95  15
  

 کیانیکتر د

 کیانیکتر د  درمان : اتیولوژي، تشخیص،آنمی مگالوبالستیک 12-10 3/8/95  16

کم خونی هاي ناشی از کم کاري مغز استخوان(آنمی آپالستیک ،   12-10 8/8/95  14
  میلوفتیزیک و آنمی فانکونی و بیماري کلیه)آنمی 

 کیانیکتر د

تعریف و طبقه بندي اختالالت ناشی از ساختار غشاءگلبول قرمز(   12-10 10/8/95  16
  استوماتوسیتوز)اسفروسیتوز ،اوالوسیتوز و 

 کیانیکتر د

تعریف و طبقه بندي تاالسمی ها ، تاالسمی بتا وتغییرات هماتولوژیک  12-10 15/8/95  17
  و تشخیص انها 

 کیانیکتر د

غییرات وت ،هموگلوبین لپور، پایداري هموگلوبین جنینیتاالسمی آلفا 12-10 17/8/95  18
  نها آیک و تشخیص ژهماتولو

 کیانیکتر د

 کیانیکتر د   ا: آنمی سلولهاي داسی شکلتعریف و طبقه بندي هموگلوبینوپاتیه 12-10 22/8/95  19
 کیانیکتر د  ..,HbC,E,D: اتعریف و طبقه بندي هموگلوبینوپاتیه 12-10 24/8/95  20
و  )G6PD, PK(آنمی هاي هموالیتیک با منشا نقص انزیماتیک  12-10 29/8/95  21

  نقایص خارج از گلبول قرمز
 کیانیکتر د

و هموگلوبین اوري حمله  )PNHهموگلوبین اوري حمله اي شبانه ( 12-10 6/9/95  22
  )PCHاي سرد (

 کیانیکتر د

 کیانیکتر د  تعطیل  8/9/95  23
 کیانیکتر د  اتوایمیونآنمی هاي هموالیتیک  12-10 13/9/95  24
 کیانیکتر د  نوتروفیل (عملکرد ، بیماري)،تکامل گرانولوسیتها  12-10 15/9/95  25
 کیانیکتر د  ائوزینوفیل ،بازوفیل و ماست سل(عملکرد و بیماریها)     12-10 21/9/95  26
 کیانیکتر د  تکامل منوسیت (عملکرد و بیماریها) 12-10 22/9/95  27
 کیانیکتر د  تعطیل  27/9/95  28
 کیانیکتر د  تکامل و طبقه بندي  لنفوسیت ها و اهمیت آنان 12-10 29/9/95  29
یفی کمی،ک سفید(بیماریهاياختالالت غیر نئوپالستیک گلبولهاي  12-10 4/10/95  30

  )و لنفوسیتها ارثی گرانولوسیتها واکتسابی 
 کیانیکتر د

یفی کمی،ک اختالالت غیر نئوپالستیک گلبولهاي سفید(بیماریهاي 12-10 6/10/95  31
  )و لنفوسیتها ارثی گرانولوسیتها واکتسابی 

 کیانیکتر د

 
 


