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 را آزمایشگاهی معمول تشخيص روشهای بتواند کارشناس یک که حدی در هماتولوژی معمولآزمایشات روش انجام  آشنایی دانشجو با  هدف کلی:

 بداند.

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

 :حیطه شناختی 

تشریح کند. تغییرات سلولهای و غلطت مناسب آنها را برای آزمایشات هماتولوژیک اصول خونگیری و منابع خطا را بداند. انواع ضد انعقادها 

انواع سرنگ های خونگیری و  .دهد حيتوض را مویرگی و وریدی خون های تفاوتو اثر ضدانعقادها را بیان نماید. خونی را در طول ذخیره سازی 

 سیستم های وکیوتینر را بداند.

های شمارش  روش محاسبه تعداد لوکوسیتروش محاسبه حجم آن را بداند. گلبولهای سفید را بداند. الم نئوبار و محلول های شمارش انواع 

منابع خطای بداند. را  PBSدر گلبولهای قرمز هسته دار  در صورت حضورت را بداند. تصحیح شمارش لوکوسیتها شده و تصحیح حجم و غلظ

 را بداند. مربوطه  CVو شمارش لوکوسیتها 

را بداند. الم نئوبار و روش محاسبه حجم آن را بداند. روش محاسبه تعداد لوکوسیت های  و پالکتها انواع محلول های شمارش گلبولهای قرمز

ایندکس های وینتروب را بداند. مربوطه  CV گلبولهای قرمز و پالکتها وشمارش شده و تصحیح حجم و غلظت را بداند. منابع خطای شمارش 

 را محاسبه کند. 

طریقه محاسبه غلظت هموگلوبین را با اساس سنجش و روش اندازه گیری را بداند. بداند. بروش دستی ا ر و هماتوکریت سنجش هموگلوبین

مقایسه هماتوکریت دستی و را بداند.  و دستگاه منابع خطا و کنترل کیفی محلولها محاسبه بداند.رسم منحنی استاندارد و همچنین با روش 

 دستگاهی و عوامل تاثیر گذار را بداند.

ویژگیهای یک گسترش استاندارد را بداند. انواع روش های فیکساسیون گسترش ها را بداند.  تهيه گسترش خون و مغز استخوان ع روش های انوا

 تاثیر ضدانعقاد ها بر مرفولوژی سلولها را بداند. را بداند. منابع خطا را بداند. 

اساس رنگ   ترکیبات رایت و گیمسا را بداند. .دهد توضيح را رومانوفسکی آميزی رنگ اصول انواع روشهای رنگ آمیزی گسترش خونی را بداند.

 رنگ آمیزی و روش رفع آنها را بداند. آمیزی قسمت های مختلف سلول را بداند. خطاهای رایج 

ش های تخمین تعداد لوکوستها از رورا بداند. مفهوم شمارش نسبی و مطلق را بداند.  شمارش افتراقی آنهااصول انواع لوکوسيتها را تشخيص دهد. 

 روی گستره خون را بداند. 

گلبولهای قرمز و رنگ )آنیزوکرومیا( اندازه )آنیزوسیتوز(  )پوئی کیلوسیتوز(، تغییرات شکل مورفولوژی طبیعی گلبولهای قرمز  را بداند. انواع

گلبول ...( را بداند. پلی کرومازی را تشخیص دهد. با انکلوزیون بادی های گلبول قرمز )هاول جولی، بازوفیلیک استیپلینگ،  را توصیف کند. 

 قرمز هسته دار را تشخیص دهد. 
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و نحوه گزارش  قرمزگلبول  انواع مرفولوژی های اختصاصی ، میکروسیتوز، هیپوکرومیا، آنیزوسیتوز،آنمی های میکروسیتیکانواع الم با مطالعه 

، ماکروسیتوز، هیپرکرومیا، آنیزوسیتوز، انواع مرفولوژی های اختصاصی روسیتیکآنمی های ماکالم با مطالعه  و اسکور بندی نتایج را بداند. 

تطابق نتایج ند. آن را بدانوتروفیل ها و معیار های تشخیصی هیپر سگمانتاسیون  گلبول قرمز و نحوه گزارش و اسکور بندی نتایج را بداند.

 مرفولوژیک با نتایج دستگاهی را بداند.

 را بداند.  Hاز اجسام هاینز و هموگلوبین  رتیکولوسیتهاوجوه افتراق آنها را بداند.  تشخیصو رنگ آمیزی حیاتی رتیکولوسیت ها  اساس

و  میزان هماتوکریت )تصحیح برای کم خونی(روش تصحیح شمارش رتیکولوسیتها بر اساس شمارش نسبی و مطلق رتیکولوسیتها را بداند. 

 منابع خطا در شمارش را بداند. را بداند.  RPIزمان بلوغ و محاسبه 

مفاهیم بلوغ نرموبالستیک و را در مغز استخوان طبیعی بداند.  RBCدرصد نسبی پیش سازهای را تشخیص دهد.  RBCمرفولوژی پیش سازهای 

 مگالوبالستیک را بداند.

مفاهیم بلوغ نرموبالستیک را در مغز استخوان طبیعی بداند.  WBCرا تشخیص دهد. درصد نسبی پیش سازهای  WBCش سازهای مرفولوژی پی

 و مگالوبالستیک را بداند.

اتوهمولیز و اساس روش اساس آزمایش شکنندگی اسمزی را بداند. رسم نمودار شکنندگی اسمزی و روش تفسیر آن را بداند. روش انجام و 

 ساعته را بداند.  32گی اسمزی با انکوباسیون شکنند

 بداند. منابع خطا را بیان کند. را با روش میکروکروماتوگرافی ستونی  A2روش انجام و اساس سنجش هموگلوبین 

استات سلولز و سیترات اسیدی را بداند. روش انجام الکتروفورز هموگلوبین در استات سلولز را بداند. اساس روش الکتروفورز هموگلوبین در 

 روش گزارش نتایج را بداند. 

 کیفی سل کانتر را بداند.اساس کار انواع دستگاههای سل کانترها را بداند. تفسیر داده ها، منابع خطا، روش کالیبره کردن وکنترل 

 

  حرکتی:حیطه روانی 

  

 

  عاطفیحیطه: 
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 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  آموزشی:سایر مواد و وسایل 

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

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

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

  کار گروهیدر  مشارکت و عملی درکالس فعال شرکت، مطلب علمی ارایه درصورت نیاز سواالت و به پاسخ                                            

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
و مطالعه مباحث جلسات قبلی  انجام تکالیف محوله، کارهای عملی و آزمایشگاهیدر فعال مشارکت منظم و به موقع و حضور انتظارات: 

  . و مرور اجمالی جلسه فعلی قبل از شروع کالس

 : مجازها

   ، عدم استفاده از روپوش های کوتاه و نامناسب، عدم استفاده ازکفش های روبازاستفاده از موبایلعدم  محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
انجام  عدم استفاده از پیپتینگ دهانی، اطمینان از پوشیدن روپوش مناسب و تمیز، استفاده از دستکش در تمامی مراحل آزمایشات، 

 .Bهپاتیت واکسیناسیون 
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 فهرست منابع درسی
1- Laboratory Hematology (Chanarin), Latest Edition  

2- Practical Hematology (Dacie & Lewis), Latest Edition 

3- Atlas of Hematology (Wolff), Latest 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 

  برگزاری آزمون عملی سایر روش های ارزشیابی:

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

 کار عملی:  نمره تا یک :تکالیف کالسی نمره تا یک: حضور و مشارکت فعال

 نمره 18  تا :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 عملیبرنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

   خونگيری و ضد انعقادها  (1

  NRBC شمارش برای تصحيح روش ولی لوکوسيت ها ولشمارش س  (3

  شمارش سلولی اریتروسيت ها و پالکتها و محاسبه اندکس های وینتروب  (2

  سنجش هموگلوبين و هماتوکریت  (2

   اصول تهيه گسترش خون و مغز استخوان  (5

  الم های هماتولوژیرومانوفسکی رنگ آميزی های   (6

   آنهاشمارش افتراقی آشنایی با انواع لوکوسيتها و   (7

  و انکلوزیون بادی ها RBCآشنایی با مرفولوژی   (8

  مطالعه الم های آنمی های میکروسیتیک و ماکروسیتیک و آنمی های همولیتیک  (9

  شمارش رتیکولوسیتها  (11

  RBCآشنایی با پیش ساز های   (11

  WBCآشنایی با پيش ساز های   (13

  آزمایش شکنندگی اسمزی   (12

  با روش ميکروکروماتوگرافی ستونی A2سنجش هموگلوبين   (12

  الکتروفورز هموگلوبین در استات سلولز  (15

  کانترهاسل دستگاه  لکنتر، روش کالیبره کردن ومنابع خطاتفسیر داده ها، کار،  اساسآشنایی با   (16

   مرور الم ها  (17

  آزمون   (18

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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 تئوریجدول ترتیب و توالی عناوین برنامه 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

3   

2   

2   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

13   

12   

12   

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 آموزشیعنوان برنامه 

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

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

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


