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نيمسال :اول 97-98
رشته :کارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی ترم 5
مسئول درس :آقای دکتر حکمتی مقدم
مدرسين :آقای دکتر حکمتی مقدم و آقای دکتر رازی

گروه آموزشي :علوم آزمايشگاهي
نام درس :آزمايشگاه خون شناسی  2( 1واحد عملی)
زمان تشكيل كالس :دوشنبه و چهارشنبه ساعت  11-12و 13-15

مقدمه و معرفی درس:
خون شناسی ( )Hematologyعلم بررسمی سملول هما خمون نوموه توليمد وفما ن و نرمک همر زمدنم نز آن ما و
بيمار ممما مربوومممه و هملنمممين علممم سيسمممت ننعرممماد خمممون و الزت ممما نسممم  .در دوره زارشناسمممی علممموم
آزما شگاهی ن ن درس نهميم بسمین ی دنشمته و تنموگ و گسمتردگی آزما شماط مربموو بمه سيسمت خمون لمیوم
توجه و ژه به ن ن درس رن می رساند.

هدف کلی:
آموزش روش ها مختلن آزما شگاهی هماتولوژ بمه نومو زمه زارشمناس علموم آزما شمگاهی بتوننمد سملول
ها خونی رن شناسا ی و آزما شاط مختلن خون شناسی رن شخصا ً ننجام دهد.

اهداف ويژه:
دننشجو با د قادر باشد در ا ان زالس:
 .1نصول و روش صويح بررسی الم ها خونی و مغینستخونن رن بکار بندد.
 .2ننونگ سلول ها رده نر تروئيد و ميلوئيد رن به تفکيک تشخيص دهد.
 .3روش ها تشخيصی آزما شگاهی ننونگ بيمار ها هماتولوژ کی رن توضيح دهد.
 .4ننونگ لوسمی ها خون و مغینستخونن رن تشخيص دهد.
ً
 .5نصول و زاربرد روش ها گوناگون رنگ آميی ها سيتوزميکال رن بشناسد و شخصا ننجام دهد.
 .6آزما شاط مختلن ننعراد رن ننجام دنده و تفسير زند.

استراتژی آموزشی:
نرنئه سخنرننی و رسک و اسخ با دننشجو ان ننجام زار عملی فرد و گروهی

ابزارهای مورد نياز برای تدريس:
ون م بممرد ماژ ممک زممامويوتر و ممدئو روژزتور الم همما خممون و مغینسممتخونن ننممونگ ممموند و زي م همما
آزما شگاهی مورد نياز

روش ارزش يابی:
حضمور فعمال در زممالس هممرنه بما رسممک و اسمخ (شمفاهی مما زموئيی زت می و عملممی) در همر جلسمه نرزشمميابی
زارها عملی و تکالين دننشجو ان در هر جلسه آزمون زت ی و عملی ا ان ترم

رفرانس ها:

Dacie and Lewis, Practical Hematology, 11th edition, 2011.
Barbara J Bain, Blood Cells, A practical guide; 4th edition, 2006.
Chanarin, Laboratory Hematology, latest edition.
Wolff, Atlas of Hematology, latest edition.
Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 23rd edition, 2017.
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موضوع درس

نصول خون گير ننونگ ضد ننعرادها و روش ت يه آن ا
شمارش گل ول ها سفيد به روش دستی
نندنزه گير هموگلوبين و هماتوزر به روش دستی
مواس ه نندزس ها خونی و ننجام آزما ک سد مان ()ESR
نصول ت يه گسترش خونی و رنگ آميی ()PBS
نصول ت يمه گسمترش خمونی رنمگ آميمی و م العمه سملول هما
نرمال PBS
شمارش نفترنقی گسترش خونی نرمال و تخمين الزتی در آن
م العه الم ها مغینستخونن ج م آمموزش دودممان گل مول هما
قرمی
شمارش رتيکولوسي و مواس ه RPI
م العه الم ها مربوو به آنمی ها و ناهنجار هما گل مول هما
قرمی
م العه الم ها مربوو به آنمی ها و ناهنجار هما گل مول هما
قرمی
ننجام تس شکنندگی نسمی )(OF
ننجام تس هام )(Ham's Test
نلکتروفورز هموگلوبين و ننجام تس Sickling
م العه الم ها مغینستخونن ج م آمموزش دودممان گل مول هما
سفيد
م العه الم هما مربموو بمه آنوممالی هما و ناهنجمار هما گل مول
ها سفيد
نمتوان ا ان ترم (تئور ِ عملی الم ن ستگاهی و مج ول)
نمتوان ا ان ترم ( تکنيک)

