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  بسمه تعالی
  دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  (Course Plan)طرح برنامه درسی 
  تئوري      0,5شماره درس:                   تعداد واحد:           فیزیولوژي خوننام درس: 

                      بیولوژيپیش نیاز:                       پزشکیدندان مخاطبان :  دانشجویان 
  95-96 اولزمان برگزاري(نیمسال تحصیلی):   
             علی اصغر کیانیدکتر نام استاد یا هماهنگ کننده درس: 

  231داخلی  (تلفن)                       یمونولوژيامشاوره: همه روزه                     ساعت            مکان: گروه 
  س:  شرح مختصري از در

مطالعھ ساختار مغز استخوان و روند ھماتوپوئز (خونسازي) و بررسي نحوه تولید، ساختار، فیزیولوژي و 
  قرمز خون و بیماریھاي غیر بدخیم مربوط بھ آنان  و عملكرد گلبولھاي سفید

امل خون و عواشنایی با بدخیمی هاي خونی و طبقه بندي؛ تشخیص و درمان انان و نیز اشنایی با سیستم انعقاد و 
  مداخله کننده در آن و بیماریهاي انعقادي و درمان آنان

  
  اهداف رفتاري:

  در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:
  ساختار مغز استخوان را شرح دھد -١
 ھماتوپوئزرا شرح دھد -٢
 نحوه تولید، ساختار، فیزیولوژي ، عملكرد و بیماریھاي مربوط بھ  گلبولھاي قرمز را شرح دھد -٣
 را تعریف و طبقھ بندي نماید آنمي -٤
 آنمي ھاي ناشي از كاھش تولید گلبولھاي قرمز ( فقر آھن، سیدروبالستیك، مگالوبالستیك،آنمي ھاي  -٥
آنمي ھاي ناشي از افزایش تخریب گلبولھاي قرمز ( ھموگلوبینوپاتیھا، تاالسمي ھا، اختالالت  -٦

اشي از عوامل فیزیكي و شیمیایي و غشایي، اختالالت متابولیك، اختالالت آنزیمي، آنمي ھاي ن
  عفونتھا) را شرح دھد

  تعریف لوسمی  را شرح دهد -7
 کلیات هموستاز اولیه و ثانویه را شرح دهد -8

  
  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

  
  رو شها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو

  
  ساعت  تاریخ  نمره  روش
    بدون اعالن قبلی  1  کوئیز
    -    
        



 ٢

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

  مقررات درس و انتظارات از دانشجویان:
  نمره کسر خواهد شد یمنحضور 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 فعالیتهاي یادگیري درون و خارج از کالس 

  وزشی مورد استفاده:منابع و مواد آم
  منابع اصلی:

  خون شناسی هنري دیویدسون  -1
2- Wintrobe clinical hematology, 2016 
3- Mackenzie Hematology 2016  

  
 

 )منابع کمکی 
  هماتولوژي هاریسون

  مبانی طب سیسیل(بخش هماتولوژي)
  
  
  

  زمان بندي و موضوعات جلسات درس
  

جلس
  ات

  درسم  موضوع  ساعت  تاریخ

مقدمھ شرح كلي درس ھماتولوژي و معرفي كلي سلولھا و   12-10  5/8/95  1
  عملكردھاي سلولھاي خون 

کتر د
  کیانی

و  RBCمتابولیسم و ھماتوپوئزیس یا خونسازي قبل و پس از تولد  12-10 12/8/95  2
  RBCمعرفي اندیكسھاي 

  ساختار و عملكرد  ھموگلوبین از تولید تا تخریب

کتر د
 کیانی

: اتیولوژی، آنمي فقر آھن، طبقھ بندي آنمي ھا ،متابولیسم آھن 12-10 5/8/95  3
  تشخیص، درمان

کتر د
 کیانی

و طبقھ بندي وعالئم بالینی ، تغییرات انمی ھای ھمولیتیک تعریف  12-10 19/8/95  4
  نھاآزمایشگاھی آ ھماتولوژیک و یافتھ ھای

کتر د
 کیانی

کتر د  مرتبطگلبول ھای سفید و عملکرد آنان و بیماریھای  12-10 26/8/95  5
 کیانی

کتر د  ھموستاز و انعقاد خون (پالکتھا و فاکتورھای انعقادی) 12-10 3/9/95  6
 کیانی

 


