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طرح درش
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گرِٔ آيٕزضي :علٌم آزهايشگاىي
َبو درش :آزهايشگاه خٌى شناضی ً 2( 1احد عولی)
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هقدهو ً هعرفی درش:
خٌٕ ضُبسی ( )Hematologyعهمى بررسمی سمهٕل ْمب خمٌٕن َهمِٕ تٕنيمذن ٔ مب ٔ َقمص ْمر امذاو از آَٓمب ٔ
بيًبر ٓمممب يربٕومممّ ٔ ًْلُممميٍ عهمممى سيسمممتى اَعقمممبد خمممٌٕ ٔ الاتٓمممب اسممم در دٔرِ ابرضُبسمممی عهمممٕو
آزيب طگبْین ا ٍ درش اًْيم بسمسا ی داضمتّ ٔ تُمٕگ ٔ گسمتردگی آزيب طمبط يربمٕو بمّ سيسمتى خمٌٕن نمسٔو
تٕجّ ٔ ژِ بّ ا ٍ درش را يی رسبَذ

ىدف کلی:
آيٕزش رٔش ْب يخته آزيب طگبْی ًْبتٕنٕژ بمّ َهمٕ امّ ابرضمُبش عهمٕو آزيب طمگبْی بتٕاَمذ سمهٕل
ْب خَٕی را ضُبسب ی ٔ آزيب طبط يخته خٌٕ ضُبسی را ضخصب ً اَجبو دْذ

اىداف ًيژه:
داَطجٕ بب ذ قبدر ببضذ در ب بٌ االش:
 1اصٕل ٔ رٔش صهيح بررسی الو ْب خَٕی ٔ يغساستخٕاٌ را بکبر بُذد
 2إَاگ سهٕل ْب ردِ ار ترٔئيذ ٔ ييهٕئيذ را بّ تفکيک تطخيص دْذ
 3رٔش ْب تطخيصی آزيب طگبْی إَاگ بيًبر ْب ًْبتٕنٕژ کی را تٕضيح دْذ
 4إَاگ نٕسًی ْب خٌٕ ٔ يغساستخٕاٌ را تطخيص دْذ
ً
 5اصٕل ٔ ابربرد رٔش ْب گَٕبگٌٕ رَگ آييس ْب سيتٕاًيکبل را بطُبسذ ٔ ضخصب اَجبو دْذ
 6آزيب طبط يخته اَعقبد را اَجبو دادِ ٔ تفسير اُذ

اضتراتژی آهٌزشی:
ارائّ سخُراَی ٔ رسص ٔ بسخ بب داَطجٕ بٌن اَجبو ابر عًهی فرد ٔ گرْٔی

ابسارىای هٌرد نياز برای تدريص:
ٔا م بممردن يبژ ممکن اممبيويٕترن ٔ ممذئٕ رٔژاتٕرن الو ْممب خممٌٕ ٔ يغساسممتخٕاٌن اَممٕاگ يممٕاد ٔ اي م ْممب
آزيب طگبْی يٕرد َيبز

رًظ ارزظ يابی:
حضمٕر فعمبل در اممالش ًْمراِ بمب رسممص ٔ بسمخ (ضمفبْی ممب امٕئيس ات می ٔ عًهممی) در ْمر جهسمّن ارزضمميببی
ابرْب عًهی ٔ تکبني داَطجٕ بٌ در ْر جهسّن آزيٌٕ ات ی ٔ عًهی ب بٌ ترو

رفرانص ىا:

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. 22nd edition, 2011.
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موضوع درس

اصًل خًن گیری ،اوًاع ضذ اوعقبدَب ي ريش تُیٍ آوُب
ضمبرش گلبًل َبی سفیذ بٍ ريش دستی
اوذازٌ گیری َمًگلًبیه ي َمبتًکریت بٍ ريش دستی
محبسبٍ اوذکس َبی خًوی ي اوجبم آزمبیص سذیمبن ()ESR
اصًل تُیٍ گسترش خًوی ي روگ آمیسی ()PBS
اصًل تُیٍ گسترش خًوی ،روگ آمیسی ي مطبلعٍ سلًل َبی ورمبل PBS
ضمبرش افتراقی گسترش خًوی ورمبل ي تخمیه پالکتی در آن
مطبلعٍ الم َبی مغساستخًان جُت آمًزش ديدمبن گلبًل َبی قرمس
ضمبرش رتیکًلًسیت ي محبسبٍ RPI
مطبلعٍ الم َبی مربًط بٍ آومی َب ي وبَىجبری َبی گلبًل َبی قرمس
مطبلعٍ الم َبی مربًط بٍ آومی َب ي وبَىجبری َبی گلبًل َبی قرمس
اوجبم تست ضکىىذگی اسمسی )(OF
اوجبم تست َبم )(Ham's Test
الکتريفًرز َمًگلًبیه ي اوجبم تست Sickling
مطبلعٍ الم َبی مغساستخًان جُت آمًزش ديدمبن گلبًل َبی سفیذ
مطبلعٍ الم َبی مربًط بٍ آوًمبلی َب ي وبَىجبری َبی گلبًل َبی سفیذ
امتحبن پبیبن ترم (تئًریِ عملی ،الم ایستگبَی ي مجًُل)
امتحبن پبیبن ترم ( تکىیک)

