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 .دهد انجام را آزمایشگاهی معمول تشخيص روشهای بتواند کارشناس یک که حدی در هماتولوژی علم شناخت  هدف کلی:

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: )رفتاری(:اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی 

 دهد توضیح را خون سلولی و عناصر دهنده تشکیل اجزا .کند توصیف را خون و اعمال خون فیزیولوژیک اهمیت و هماتولوژی علم. 

 های جایگاه و خونسازی انواع.کند بیان را بنیادی سلول خصوصیات. دهد شرح را رسورهایوپرک و پروژنیتورها، بنیادی های سلول، هماتوپوئز 

 . دهد شرح را HSC کننده تنظیم و خارجی داخلی فاکتورهای .نماید توصیف را خونسازی

  کیفی اختالالت  وغیر بدخیم انواع لوکوسیتها و روند تکامل و تمایز آنها از پیش سازهای هماتوپوئیتیک را بیان نماید. اختالالت کمی

 لوکوسیت ها را بیان نماید. 

  .و پروژنیتور ها و پرکیورسورها رده اریتروئیدی را بیان نماید. بلوغ نرموبالستیک روند تکامل و تمایز سلول های رده اریتروئیدی را تشریح کند

 آهن را تشریح کند.  turn overو شاخص اریتروپوئیزیس )شمارش رتیکولوسیت(  عوامل  موثر بر اریتروپوئز را توصیف کند.

  .هماتوکریت، آنیزوسیتوزیس و پوئی کیلوسیتوزیس و نیز ساختار اریتروسیت و ویژگیهای آن و نیز اندکس های وینتروب را تشریح نماید

 غشاء اریتروسیت و ترکیبات آن را توضیح دهد. ساختار 

  لکوس. را بیان نماید   )مت هموگلوبین، کربوکسی هموگلوبین، ...( هموگلوبینمشتقات  آن و عوامل تنظیم کننده و هموگلوبینسنتز ساختار و 

عملکرد کاتابولیسم هموگلوبین را بیان کند.  .دهد شرح را همو سنتز  دهد.  ساختار توضیح و انواع زنجیره های گلوبین را ها گلوبین ژنی های

 و عوامل موثر بر آن را توضیح دهد.  )اثر بور( اکسیژن -منحنی تفکیک هموگلوبینهموگلوبین و 

 را  می و مکانیسم های جبرانیانواع مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک آن .ببرد نام را ها خونی کم کلی بالینی های نشانه آنمی را تعریف کرده و

آنمی مطلق و نسبی را توضیح دهد. پلی سیتمی و انواع را بیان نماید. آنمی ها  ،...(مرفولوژیک و فانکشنالمختلف ) های طبقه بندیتشریح کند. 

 آن را بیان نماید. 

 توضیح و هموستاز آهن را اشکال ذخیره ایی آهن  ،حوضچه های ذخیره ایی آهنتروپوئیزیس را تشریح نماید. متابولیسم آهن و نقش آن در اری

عالئم د آهن و عوامل ایجاد کننده آنمی فقر آهن را توصیف کند. علل کمبومکانیسم جذب، انتقال و ذخیره سازی آهن را تشریح کند. دهد. 

توصیف کند. آهن را هموستاز آنمی فقر آهن را بیان نماید. مراحل ایجاد آنمی فقر آهن و نقش پروتینهای دخیل در  بالینی و آزمایشگاهی

 نده آن را توضیح دهد. و علل ایجاد کنآهن بیان کند. گرانباری مقایسه آنمی فقر آهن با دیگر آنمی های میکروسیتیک را 

  توصیف کند. مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک ایجاد کننده آنمی ناشی از التهاب را توضیح دهد. عالئم بالینی و آنمی ناشی از التهاب را

آنمی سیدروبالستیک را توصیف کند. مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک ایجاد کننده آنمی کند.  فآزمایشگاهی آنمی ناشی از التهاب را توصی

عالئم بالینی و آزمایشگاهی آنمی سیدروبالستیک را سیدروبالستیک را توضیح دهد. اشکال ارثی و اکتسابی آنمی سیدروبالستیک را بیان کند. 
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 و مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک ایجاد کننده آنمی ناشی از خونریزی مزمن را توضیح دهد.  توصیف کند. علت، عالئم

 ماکروسیتوز فیزیولوژیک،کاذب و پاتولوژیک را تشریح کند. را بیان نماید.  غیر مگالوبالستیکو  مگالوبالستیک کم خونی های ماکروسیتی

متابولیسم  عالئم بالینی و آزمایشگاهی آنمی مگالوبالستیک را توصیف کند.ف کند را توصیمگالوبالستی علل و پاتوفیزیولوژی کم خونی های 

و درمان کم خونی های عوارض   .دهد توضیح و روش های تشخیص آن را  فوالت و کوباالمین کمبود عللکوباالمین و فوالت را بیان کند. 

 مگالوبالستیک را بداند. 

  .آنمی های آپالستیک و انواع ارثی و اکتسابی آن را بیان نماید. پان سیتوپنی و بای سپتوپنی و مکانیسم های ایجاد کننده آن را توصیف کند

عالئم بالینی و آپالستیک را توصیف کند.  مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک ایجاد کننده آنمیدالیل و را توصیف کند.  مغز استخوان آپالزی

( را در کودکان و PRAآپالزی خالص رده اریتروئیدی )آنمی فانکونی را تعریف کند.  را توصیف کند. آپالستیکشگاهی آنمی آزمای

 ( را بداند. TECدوره کودکی ) دیاموند بلک فان را توصیف کند. اریتروبالستوپنی زودگذرآنمی توصیف کند. یزرگساالن 

  را  دو همولیز داخل عروقی و خارج عروقی را بیان کرده و ویژگیهای آزمایشگاهی و بالینی آن توصیف کند.همولیز و آنمی های همولیتیک را

آنمی های همولیتیک غشایی را توصیف کند. انواع پروتئین های غشاء و آنمی های همولیتیک مرتبط با آنها را توصیف کند. ، مقایسه کند. 

کاربرد آن  تست شکنندگی اسمزی، روش انجام و اصول را توصیف کند. یتوز ارثی اسفروسو آزمایشگاهی و روشهای تشخیصی  عالئم بالینی

استوماتوسیتوز عالئم بالینی و آزمایشگاهی و روشهای تشخیصی انواع الیپتوسیتوز ارثی، را در تشخیص اسفروسیتوز ارثی بیان کند. 

را  PNHاختالل اکتسابی غشایی  وصیات آزمایشگاهی و بالینیپاتوژنز، خص و اوالوسیتوز را توصیف کند. ،پیروپوئی کیلوسیتوز ارثیارثی

  تشریح کند. 

 مسیر های آنزیمی گلبول قرمز را بیان کند. ناشی از اختالل در  های متابولیسم گلبول قرمز و انواع مسیرهای متابولیسمی را بیان کند. آنمی

تست های تشخیصی و و دیگر آنزیم های گلبول قرمز را بیان نماید.  G6PD ،PK  ،5'NTپاتوفیزیولوژی و عالئم آزمایشگاهی و بالینی کمبود 

  اختالت آنزیمی را توصیف کند. غربالگری 

 عالئم آزمایشگاهی و بالینی تاالسمی آلفا را بیان کند. روشهای تشخیص آلفا و انواع آن را بیان نماید. پاتوفیزیولوژی،  های تاالسمی

 درمان تاالسمی آلفا را بداند. را بیان کند.  Constant springهموگلوبین را بداند.  تولد پیش از  آزمایشگاهی و غربالگری

  را بیان کند. روشهای تشخیص آزمایشگاهی  بتاتاالسمی های بتا  و انواع آن را بیان نماید. پاتوفیزیولوژی، عالئم آزمایشگاهی و بالینی تاالسمی

 درمان تاالسمی بتا را بداند. لوبین  را بیان کند. و غربالگری پیش از تولد  را بداند. هموگ

  را بیان کندتاالسمی های دلتا بتا  و لپور تاالسمی های دلتا بتا  و لپور را بیان نماید. پاتوفیزیولوژی، عالئم آزمایشگاهی و بالینی .HPFH  و انواع

 . نماید توصیف را ها هموگلوبینوپاتی دیگر و تاالسمی دوگانه هتروزیگوت های واریانآن را بداند. 

  .آنمی داسی  آزمایشگاهی و عالئم بالینی تشخیص، کم خونی داسی شکل را تعریف کند. پاتوفیزیولوژیشیوع هموگلوبینوپاتی ها را بداند

 درمان آنمی داسی شکل را بیان کند. شکل را توصیف کند. صفت داسی شکل را بیان کند. 
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  ،زمایشگاهی و عالئم بالینی بیماری هموگلوبین آ تشخیصپاتوفیزیولوژیC ،E  وD  .واریانت ترکیبیرا توصیف کند SC  .را بیان نماید

توصیف و تشخیص آزمایشگاهی و عالئم بالینی آنها را هموگلوبین های ناپایدار و هموگلوبین های با میل ترکیبی باال و پایین به اکسیژن را 

 توضیح دهد. 

  پاتوفیزیولوژی، تشخیص ویژگیهای اتوآنتی بادیهای سرد و گرم را بیان کند. را تعریف کند.  با منشاء ایمونولوژیکآنمی های همولیتیک

 عواملبا منشا دارو را توصیف کند.  همولیتیک آنمی هایسرد و گرم را بیان نماید. اتوایمیون آزمایشگاهی و عالئم بالینی آنمی های همولیتیک 

 و بالینی های یافته پاتوژنز، . نماید توصیف را خونی کم بروز بر آن اثرات نحوه و آنمی همولیتیک ایجاد بر موثر یعفون و فیزیکی شیمیایی،

  .کند بیان را TTP و HUS مهم یماریدو ب آزمایشگاهی

 

 

 :حیطه روانی حرکتی 

  

 

  عاطفیحیطه: 

  

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 آموزشمکان برگزاری 

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 
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 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 بیشتر مشارکت برای دانشجویان تشویق، کالسی بحث در مشارکت جهت دانشجویان ذهن در سوال ایجاد و سخنرانی

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  در بحث مشارکت و درکالس فعال شرکت، مطلب علمی ارایه درصورت نیاز سواالت و به پاسخ                                            

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
و مطالعه مباحث جلسات قبلی و مرور  انجام تکالیف محوله، کالسیهای  در بحثفعال مشارکت منظم و به موقع و حضور انتظارات: 

  . اجمالی جلسه فعلی قبل از شروع کالس

 : مجازها

   عدم استفاده از موبایل محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 

 فهرست منابع درسی
1- Clinical Diagnosis & Management By Laboratory Method , Davidson & Henry 2017 

2- Essential Hematology , Hoffbrand Last edition 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ...........نمره،  عملی:   ..........،  نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

 نمرهکار عملی: ......  نمره تا یک :تکالیف کالسی ..... نمره: حضور و مشارکت فعال

 نمره 34  تا :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

   خونشناسی کليات 1

  (1) هماتوپوئز 3

  (3) هماتوپوئز 2

  لكوپوئز 4

   لكوپوئز 5

  اریتروپوئز 6

  اریتروسيت کليات 7

  هموگلوبين 8

  آنمی ها   بندی طبقه و کليات 9

  آهن با مرتبط خونی های کم و آهن متابوليسم 11

   آهن با مرتبط خونی های کم و آهن متابوليسم 11

  و آنمی ناشی از خونریزی مزمن آنمی های ناشی از التهاب، آنمی سيدروبالستيک  13

  آنمی های ماکروسیتیک و مگالوبالستیک  12

  آنمی های ماکروسیتیک و مگالوبالستیک 14

  آنمی های آپالستیک ارثی و اکتسابی  15

  آنمی های آپالستیک ارثی و اکتسابی 16

  :  آنمی های همولیتیک غشاییهمولیتیک های آنمی بندی طبقه 17

  آنمی های همولیتیک غشایی 18

  آنزیمی اریتروسیتهانقایص  19

  تاالسمی های آلفا و واریانتهای آن  31

  تاالسمی های بتا و واریانتهای آن 31

  (HbSهموگلوبینوپاتی ها ) 33

  ، هموگلوبین های ناپایدار، ، ...(HbC ،HbD ،HbEهموگلوبینوپاتی ها ) 32

  آنمی همولیتیک اکتسابی ایمیون  34

  غیر ایمیونآنمی همولیتیک اکتسابی  35

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

3   

2   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

13   

12   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


