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  خونساز سیستم رادیولوژي ابنرمال و نرمال هاي کلیشه و فارماکولوژي فیزیوپاتولوژي پاتولوژي، سمیولوژي، با آشنایی :هدف کلی

  

  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  :اهداف اختصاصی
  حیطه شناختی

  .آنمی، آنیزوسیتوز، پوي کیلوسیتوز، پلی کرومازي، میکروسیتیک آنمی و ماکروسیتیک آنمی را بیان کند عالیم .1

بیان نورموسیتیک آنمی، هیپوپرولیفراتیو آنمی، خونسازي غیرموثر، رولکس فورمیشن، همولیز، همولیز داخل عروقی، اریتروسیتوز و پلی سیتمی را  عالیم .2
  کند

  هموستاز، اسپلنومگالی، سیانوز، هماتوم، پتشی، پورپورا، اکی موز، ترومبوسیتوپنی، ترومبوسیتوز و ترومبوفیلی را بیان کند عالیم .3
   .فادنوپاتی، لوکمی، لنفوم، متاستاز، لنفوپنی، لنفوسیتوز و فاگوسیتوز را بیان کندنل عالیم .4
 یان کندنوتروپنی، نوتروفیلی، نوتروفیل هیپرسگمانته، آگرانولوسیتوز، ائوزینوفیلی، ائوزینوپنی، هیپوگاماگلوبولینی و هیپرگاماگلوبولینی را ب عالیم .5

   .ا شرح دهدپاتولوژي اختااللت گلبول قرمز ر .6
  . اختااللت خونریزي دهنده را توضیح دهد .7
 هیستولوژي گره لنفی را شرح دهد .8

 .را شرح دهد )لکوپنی و لکوسیتوز(اختااللت گلبول سفید  .9

  .پاتولوژي منونوکلئوز عفونی را شرح دهد .10
   .را توضیح دهد )حاد، مزمن غیراختصاصی، اشکال اختصاصی(پاتولوژي لنفادنیت ها  .11
  .را تقسیم بندي و تعریف نماید )لنفوئید، میلوئید(اع نئوپالسم هاي گلبول سفید به طور کامل شامل انواع لوسمی پاتولوژي انو .12
   .پاتولوژي لنفوم هاي هوچکینی و غیرهوچکینی را توضیح دهد .13
 پاتولوژي نئوپالسم هاي هیستیوسیتیک را توضیح دهد .14

و پیشتاز سلول هاي خونی لنفاوي، ساختمان مغز استخوان و چگونگی تکثیر و تمایز سلول هاي لنفاوي شامل سلول هاي منشأ  -فیزیولوژي سیستم خونساز .15



  خونی در مغز استخوان، کنترل و عومل موثر در خونسازي، کلیت در مورد اختااللت تکثیر و تمایز سلول هاي منشأ و پیشتاز را بیان کند
و کاربرد الم خون محیطی و مغز  (MCV) و( MCHC و( MCH)گلبول هاي قرمزتقسیم بندي مورفولوژیک کم خونی ها بر اساس اندکس هاي  .16

 استخوان را بیان کند

در آنمی ها، چگونگی مکانیسم هاي جبرانی بدن در آنمی ها و تقسیم بندي آنمی ها از نظر پاتوفیزیولوژیک، نشانه هاي بالینی کم  عالیم مکانیسم ایجاد .17
  .خونی ها را توضیح دهد

هموکروماتوز را ن ، چگونگی ایجاد فقرآهن، نشانه هاي بالینی و خون شناسی و درمان فقرآهن، آنمی هاي سیبروبالستیک، هموسیدروز ومتابولیسم آه .18
 .توضیح دهد

ا توضیح و اسیدفولیک ر 12ب  اتیولوژي و طبقه بندي و عالئم بالینی و خون شناسی آنمی هاي مگالوبالستیک و متابولیسم نکلئوپروتئین ها و ویتامین .19
 .دهد

را توضیح  )آپالزي خالص هرکدام از رده هاي سلول هاي خونی)فیزیوپاتولوژي، علل، عالئم بالینی و خون شناسی نارسایی مغز استخوان و پان سیتوپنی   .20
 دهد

بیماري هاي آندوکرین کالژن، فیزیوپاتولوژي کم خونی هاي ثانوي از جمله کم خونی ها به دنبال عفونت هاي مزمن ، بیماري هاي مزمن کلیه، کبد،  .21
 سرطان هاي کم خونی میلوفیتزیک و کم خونی حاملگی را توضیح دهد

یمیون، کلیاتی در مورد همولیز، علل داخل و خارج گلبولی، نشانه هاي بالینی و خون شناسی و درمان آنمی هاي همولیتیک، ارثی، آنزیموپاتی، اتوا .22
  .لسمی، سیکل سل و غیره را شرح دهدتاا)هموگلوبینوري ها، هموگلوبینوپاتی ها

  .فیزیولوژي و تغییرات کمی وکیفی گلیول هاي سفید در بیماري هاي مختلف را شرح دهد  .23

 .دهدعلل، طبقه بندي، فیزیوپاوتولوژي، نشانه هاي بالینی، خون شناسی و درمان لوسمی هاي حاد و مزمن، اریترولوکمیا و انواع دیگر را توضیح  .24

 .را توضیح دهد )ستیک، بیماري هاي بدخیم خون و انواع دیگرالدر کم خونی آپ(پیوند مغز استخوان  فیزیوپاتولوژي .25

را ( پلی سیتمی اولیه و ثانویه، فیبروز و ترومبوسیتمی اولیه و ثانویه)فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی، خون شناسی و تشخیص بیماري هاي میلوپرولیفراتیو  .26
 .توضیح دهد

را ( هوچکین، لنفوم هاي غیرهوچکینی، بورکیت و مایکوزیس فونگوئید)فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی، خون شناسی و درمان لنفوم ها  طبقه بندي، .27
 .توضیح دهد

نمی و بیماري هاي میلوم مولتیپل، ماکروگلوبولی(طبقه بندي، فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی، خون شناسی دیسکرازي پالسماسل ها و ایمنوگلوبولین ها  .28
 . را توضیح دهد )زنجیره سنگین

 .فیزیولوژي هموستاز را شرح دهد .29

پورپوراي عروقی، (فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی، آزمایشگاهی و درمان انواع ارثی و اکتسابی بیماري هاي خونریزي دهنده عروقی و پالکتی   .30
 .ح دهدرا توضی )پورپوراي ترومبوسیتوپاتیک، ترومبوسیتوپنیک

را توضیح  )آنتی کواگوالنت ، DICانواع ارثی از قبیل هموفیلی، اکتسابی، فیبرولیز،(فیزیوپاتولوژي، نشانه هاي بالینی، آزمایشگاهی اختااللت انعقادي  .31
 32 .دهد

را  )یماري هاي همولیتیک نوزادانگروه هاي خونی، فرآورده هاي خونی وکاربردآن، عوارض انتفال خون و درمان، کلیاتی درباره ب(ایمونوهماتولوژي   .32
 .بیان کند

ن انکولوژي فیزیوپاتولوژي کینتیک تومورها و مکانیسم ایجاد سندرم هاي پارانئوپالزیک، کلیات شیمی درمانی تومورها و اورژانس هاي مربوط به بیمارا  .33
  .را بیان کند

 .انواع اشکال داروئی را نام ببرد .34

 .را نام ببردانواع داروهاي بدون نسخه و موضعی  .35

 .ویتامینها، امالح و داروهاي ضد کم خونی را شرح دهد.  .36



 .داروهاي شیمی درمانی سرطان را شرح دهد .  .37

  .داروهاي موثر بر هموستاز را شرح دهد.  .38

 .تصویر برداري در بیماریهاي شایع هماتولوژیک و سیستم لنفوپرولیفراتیو را توضیح دهد. .39

 .همکاران برقرار نمایدارتباط مناسب با بیمار و .  .40

  .نگرش مناسب به بیمار به عنوان یک انسان داشته باشد و رعایت اصول اخالق پزشکی و حرفه اي را در محیط کار رعایت نماید.  .41

  .نسبت به انجام وظایف خود احساس مسئولیت نماید. .42

  

گرد ( ایجاد انگیزه براي یادگیري بیشتر-4). کوئیز و میان ترم(ارزشیابی دوره اي -3. ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته -2. حضوروغیاب 1:فعالیت استاد
  ).آوري مقاله یا یرگزاري کنفرانس

  ).تناسب دارد روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگیهاي فراگیران بیشتر......(سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفاي نقش و  :شیوه تدریس

  .ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد :وسایل کمک آموزشی 
  

  

انجام تکالیف  -3. شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و عملی -2.   حضور به موقع و فعال در کالس -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو
  .محوله از طرف استاد

  ارزیابی تکالیف -6. حضور و غیاب-5. آزمون عملی-4. آزمون کتبی پایان ترم -3.  آزمون کتبی کوئیز -2. آزمون کتبی میان ترم-1 :نحوه ارزیابی دانشجو

  :توضیحات
  ). وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل هاي ارائه شده : توجه(جدول زمانبندي درس  
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