معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

طرح دوره ()Course Plan

نام درس :آزمایشگاه خون شناسی 1

نوع درس :تئوری○

رشته و مقطع دانشجویان :علوم آزمایشگاهی .کارشناسی پیوسته

محل اجرا :پیراپزشکی آمل

پیش نیاز :همزمان با خون شناسی 1

عملی○

تعداد واحد 2 :واحد

گروه مدرسین :مژده سادات محمدیان

دانشکده و گروه آموزشی:پیراپزشکی آمل .علوم آزمایشگاهی

مدت و شکل دوره :یک نیمسال تحصیلی

نیمسال و سال تحصیلی :دوم 97-96

شرح درس :آزمایشگاه خون شناسی علم چگونگی بررسی و تشخیص بیماریهای خونی میباشد .آزمایشگاه
خونشناسی 1به شناسایی موفولوژی طبیعی گلبولهای قرمز ،گلبولهای سفید و پالکتها و چگونگی شمارش افتراقی
لکوسیتها میپردازد .در این واحد همچنین در رابطه با انواع مختلف کمخونیها و تشخیص مورفولوژی و آزمایشگاهی آنها
بحث میشود .در دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی ،تشخیص موفورلوژی ،آزمایشات روتین هماتولوژی روتین و تشخیص
مولکولی کمخونیها اهمیت بسزایی داشته و تنوع و گستردگی آزمایشات مربوطه ،لزوم توجه ویژه به این درس را می
رساند.

هدف كلي :ایجاد توانایی در دانشجویان جهت شناخت انواع سلولهای خونی ،پیشساازهای مززاساتخوان ،اخاتالتت
گلبولهای قرمز و همچنین آزمایشات روتین و مولکولی در حدی که کارشناس علوم آزمایشگاهی بتواند با تکیه بر اصاول
علمی ،روش های تشخیص آزمایشگاهی هماتولوژی را انجام داده و به تشخیص بیماری های خونی کمک نماید.
اهداف ويژه:

.1
.2
.3
.4
.5

شناخت مورفولوژی طبیعی گلبولهای قرمز ،گلبولهای سفید و پالکتها در خون محیطی
شناخت مورفولوژی طبیعی ساختار مزز استخوان
قابلیت شمارش افتراقی گلبولهای سفید
شناخت مورفولوژی انواع کمخونیها
شناخت انواع روشهای تشخیصی (روتین و مولکولی) کمخونیها

دانشجويان پس از طي دوره دوره بايد بتوانند:

.1
.2
.3
.4

مورفولوژی طبیعی گلبولهای قرمز ،گلبولهای سفید و پالکتها در خون محیطی و مزز استخوان را بشناسد.
مورفولوژی غیرطبیعی ساختار مزز استخوان و خون محیطی در کمخونیها را تشخیص دهد.
شناخت کاملی از اساس و مراحل آزمایشات مولکولی و روتین تشخیصی کمخونیها داشته باشد.
قادر به شناخت موارد مثبت و منفی کاذب آزمایشات و رفع مشکالت به وجود آمده باشد.

فهرست محتوا
تئوري:
عملي√√:
روش تدريس:

ارائه سخنرانی پیش از آزمایشگاه (پری لب) ،بررسی اطلسهای هماتولوژی ،بررسی تمهای آموزشی در زیر میکروسکوپ،
انجام آزمایشات روتین تشخیص آزمایشگاهی ،پرسش و پاسخ با دانشجویان
مواد آموزش:

وایت برد ،ماژیک وایت برد ،پاورپوینت و ویدئوپروژکتور ،میکروسکپ و تمهای آموزشی ،اطلس ،تجهیزات و مواد و وسایل
آزمایشگاهی

جدول زمانبندي ارائه درس
جلسات
جلسه

تاریخ

موضوع

نام مدرس

شیوه تدریس

96/11/16

اصول خونگیری ،انواع ضدانعقادها

مژده محمدیان

سخنرانی ،پرسش و پاسخ،

وایت برد ،ویدئو

انجام آزمایشات عملی

پرژکتور ،انواع مواد و

اول

مواد آموزشی

وسایل آزمایشگاهی
جلسه

 96/11/23اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت

دوم
جلسه

به روش دستی
 96/11/30اندیسهای خونی و آزمایش سدیمان

سوم
جلسه

96/12/7

اصول تهیه گسترش خونی و رنگ

مژده محمدیان

96/12/14

پنجم

سخنرانی ،پرسش و پاسخ،

وایت برد ،ویدئو

انجام آزمایشات عملی

پرژکتور ،انواع مواد و
وسایل آزمایشگاهی

مژده محمدیان

آمیزی ()PBS
مورفولوژی طبیعی و غیرطبیعی

انجام آزمایشات عملی

پرژکتور ،انواع مواد و
وسایل آزمایشگاهی

()ESR

چهارم
جلسه

مژده محمدیان

سخنرانی ،پرسش و پاسخ،

وایت برد ،ویدئو

سخنرانی ،پرسش و پاسخ،

وایت برد ،ویدئو

انجام آزمایشات عملی

پرژکتور ،انواع مواد و
وسایل آزمایشگاهی

مژده محمدیان

گلبولهای قرمز

سخنرانی ،پرسش و پاسخ،

وایت برد ،ویدئو

انجام آزمایشات عملی

پرژکتور،
میکروسکپ  ،انواع
مواد و وسایل
آزمایشگاهی

جلسه

96/12/21

ششم

مرفولوژی نرمال گلبولهای سفید و

مژده محمدیان

شمارش افتراقی گسترش خونی نرمال

سخنرانی ،مشاهده اطلس

وایت برد ،ویدئو

و بررسی میکروسکپی

پرژکتور،
میکروسکپ ،الم
آموزشی

جلسه

97/1/20

هفتم

شمارش دستی سلولهای خونی و

مژده محمدیان

تخمین پالکتی گسترش خونی

سخنرانی ،مشاهده اطلس

وایت برد ،ویدئو

و بررسی میکروسکپی

پرژکتور،
میکروسکپ ،الم
آموزشی

جلسه

97/1/27

شمارش رتیکلوسیت و محاسبه RPI

مژده محمدیان

هشتم

سخنرانی ،مشاهده اطلس

وایت برد ،ویدئو

و بررسی میکروسکپی

پرژکتور،
میکروسکپ ،الم
آموزشی

جلسه نهم

97/2/3

بررسی گستره مززاستخوان و دودمان
گلبولهای قرمز

مژده محمدیان

سخنرانی ،مشاهده اطلس

وایت برد ،ویدئو

و بررسی میکروسکپی

پرژکتور،

میکروسکپ ،الم
آموزشی
جلسه

97/2/10

مطالعه تم کمخونی فقرآهن

مژده محمدیان

دهم

سخنرانی ،مشاهده اطلس

ویدئو پرژکتور،

و بررسی میکروسکپی

میکروسکپ ،الم
آموزشی

جلسه

97/2/17

مطالعه تم کمخونی مگالوبالستیک

مژده محمدیان

یازدهم

سخنرانی ،مشاهده اطلس

ویدئو پرژکتور،

و بررسی میکروسکپی

میکروسکپ ،الم
آموزشی

جلسه

97/2/24

دوازدهم
جلسه

مطالعه تم کمخونی سیدروبالستیک و

مژده محمدیان

آپالستیک
97/2/31

سیزدهم

انجام تست شکنندگی اسمزی،

سخنرانی ،مشاهده اطلس

ویدئو پرژکتور،

و بررسی میکروسکپی

میکروسکپ ،الم
آموزشی

مژده محمدیان

اتوهمولیز ،همولیز سوکروز ،سرم

سخنرانی ،مشاهده اطلس

وایت برد ،ویدئو

و بررسی میکروسکپی

پرژکتور،
میکروسکپ ،الم

اسیدی شده
جلسه

97/3/7

چهاردهم
جلسه

مطالعه تم تاتسمیها و

آموزشی
مژده محمدیان

هموگلوبینوپاتیها
97/3/21

دودمان گلبولهای سفید و پالکت

سخنرانی ،پرسش و پاسخ،

وایت برد ،ویدئو

انجام آزمایشات عملی

پرژکتور  ،انواع مواد
و وسایل آزمایشگاهی

مژده محمدیان

پانزدهم

سخنرانی ،مشاهده اطلس

وایت برد ،ویدئو

و بررسی میکروسکپی

پرژکتور،
میکروسکپ ،الم
آموزشی

جلسه
شانزدهم

97/3/28

مطالعه تمهای لکوسیتوز و لکوپنی و

مژده محمدیان

ناهنجاریهای مورفولوژیک

جلسه
هفدهم

و بررسی میکروسکپی

پرژکتور،
میکروسکپ ،الم

گلبولهای سفید
امتحان

سخنرانی ،مشاهده اطلس

وایت برد ،ویدئو

آموزشی
مژده محمدیان

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضور فعال درکالس ،شرکت در بحث کالسی و کار گروهی با سایر دانشجویان ،انجام آزمایشات ،نگارش گزارش کار و جواب
آزمایشات.

شيوه ارزشيابي دانشجويان:
ارزيابي تئوري

ارزيابي عملي :انجام با دقت و منظم آزمایشات در کالس ،رعایت نظم کالس و کار گروهی ،گزارش کار ،امتحان پایان ترم
کتبی از  pre-labو امتحان عملی از آزمایشات

منابع:
1. Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 23th edition, 2016.
2. Dacie and Lewis, Practical Haematology, 10th edition, 2006.
3. Hoffbrand, Essential Hematology, 7th edition, 2016.
 .4هماتولوژی سلولی و مولکولی .دکتر نادر وظیفه شیران
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امضاء مدير گروه:
در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

معاون آموزشي دانشكده:

