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 تدریس شیوه
 

 رسانه

 آموزشی
 مدرس

  جلسه
  اول

 فیزیوپاتولوژیآشنایی با 
آنمی ها خونساز و سیستم  

سیستم خون ساز و فیزیولوژی آن را-1
  .بشناسید

  .آنمی ها را تقسیم بندی نمایید-2
رویکرد تشخیصی به انواع آنمی ها را -3

  .بدانید

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر شریفی  کامپیوتر

  
  جلسه
  دوم
  
  
  
  
  

آشنایی با آنمی های 
هیپوپرولیفراتیو و آنمی 

 آپالستیک

عالئم بالینی و آزمایشگاهی این بیماری-1
  .ها را بدانید

  .فیزیوپاتولوژی این بیماری ها را بدانید-2
تشخیص و تشخیص افتراقی آن ها را -3

  .بدانید
  .خالصه ایی از درمان آن ها بدانید-4
آنمی آپالستیک شدید را تعریف و علل -5

ستیک و مکانیسم های مهم ایجاد آنمی آپال
  .فیزیوپاتولوژی آن را شرح دهید

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر شریفی  کامپیوتر

  
  
  
  
  جلسه
  سوم
  
  
  
  

آشنایی با فیزیولوژی 
عملکرد آهن در بدن و 

فیزیوپاتولوژی فقر آهن و 
 کم خونی فقر آهن

 جذب آهن را شرح دهدمکانیسم-1

فقرآهن رانام برده  آنمیمراحل -2
 . وعالئم آزمایشگاهی هر مرحله را بیان کند

  فقر آهن را لیست کند  آنمیعلل -3
 بیماری را بیان کند و علتشایعترین -4

  اهمیت آن را تفسیر نماید
قطعی بیماری را بیان  تشخیصروش -5

  کند
طبیعی فریتین ودرصد اشباع  مقادیر -6

ن در ترانسفرین ومیزان نیاز روزانه بهĤه
  .وغیر حامله رابیان نماید حاملهافراد 

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر احسانی  کامپیوتر

  جلسه
  چهارم

آشنایی با کلیات همولیز و 
عالئم بالینی و آزمایشگاهی 
آن و آشنایی با چند بیماری 

 همولیتیک ارثی

 .قادر به تشخیص همولیز باشد-1
آن را  عالئم با لینی و آزمایشگاهی-2

  .بداند
قادر به تشخیص انواع بیماری های -3

  .همولیتیک باشد
فیزیوپاتولوژی بیماری همولیتیک ارثی -4

  .را بداند
خالصه ایی از درمان آنمی های -5

 .همولتیک ارثی را بداند

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر احسانی  کامپیوتر



  جلسه
  پنجم

آشنایی با فیزیوپاتولوژی 
مگالوبالستیک و آنمی 

 سندرم های میلوبالستیک

قادر به شناخت عالئم بالینی بیماری-1
  .های مذکور باشید

ادر به تشخیص و مطرح کردن -2
  .تشخیص های افتراقی آن ها باشید

 .خالصه ایی از درمان آن ها را بدانید-3

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر شریفی  کامپیوتر

  جلسه
  مشش

با فیزیوپاتولوژی،آشنایی 
عالئم بالینی و تشخیص 

آنمی های همولتیک 
 اکتسابی

قادر به تشخیص آنمی های همولتیک -1
  .ارثی باشید

فیزیوپاتولوژی آنمی های مذکور را -2
 .بدانید

  .خالصه ایی از درمان آن ها را بدانید-3

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر احسانی  کامپیوتر

  جلسه
  هفتم

آشنایی با سندرم های 
تاالسمی و انواع 
 هموگلوبینوپاتها

فیزیوپاتولوژی های تاالسمی و انواع-1
  .هموگلوبینوپاتها را بدانید

  .تشخیص آنمی های مذکور را بدانید-2
تشخیص های افتراقی و عالئم بالینی و -3

  .آزمایشگاهی آنمی های مذکور را بدانید
 .بدانیدخالصه ایی از درمان آن ها را -4

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر فخاریان  کامپیوتر

  جلسه
  هشتم

آشنایی با لوسمی مزمن 
میلوستیک و سایر بیماری 

مزمن میلوپرولیفراتیوهای   

لوسمی میلوئیدی مزمن را تعریف کند -1
 مراحل بیماری راذکر کند 

کند  راذکرCMIتظاهرات بالینی بیماری -2
روش های تشخیصی آزمایشگاهی بیماری 

   دهد توضیحرا 
فیبروز  ایجادمکانیسم فیزیوپاتولوژیک -3

  در بیماری میلوفیبروز را ذکر کند
 بیماریتشخیص  معیارهای-4

  میلوفیبروزاولیه راذکر کند
تشخیصی  هایعلل پلی سیتمی و معیار -5

وعالیم وعوارض پلی سیتمی ورا راذکر 
  کند 

اساسی را  ترومبوسیتوزعوارض وعالیم -6
 .شرح دهد

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر فخاریان  کامپیوتر

  جلسه
  نهم

آشنایی با دیسکرازی های 
پالسماسل به خصوص در 

 لیپتل میلوما

آشنایی با فیزیوپاتولوژی بیماری های-1
  مذکور و فیزیولوژی پالسماسل ها

آشنایی با عالئم بالینی و آزمایشگاهی  -2
  بیماری های مذکور 

تشخیص و تشخیص افتراقی بیماری -3
  های مذکور 

خالصه ایی از درمان های بیماری های  -4
  مذکور 

  

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر احسانی  کامپیوتر

جلسه 
  دهم

آشنایی با تهیه فرآورده 
های خونی، اندیکاسیون 

آن ها و عوارض  مصرف
 ناشی از مصرف آن ها

 .را نام ببرد خوناندیکاسیون های انتقال - 1

نام  راناشی از تراسفوزیون  عوارض-2
 یکبروز عوارض وعالیم هر  علت وبرده 

  .از عوارض را توضیح دهد
عوارض ناشی از  درمان را داده-3

 ترانسفوزیون را بداند

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر احسانی  کامپیوتر

جلسه 
  یازدهم 

کلیات هموستاز آشنایی با  
)هموستاز اولیه و ثانویه (  

 .بردنامعلل هیپر کواگوالسیون را-1

 طبیعیمشخصات انواع خونریزیهای -2
  .وغیر طبیعی راذکر کند

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  فخاریاندکتر   کامپیوتر



راثاویهواولیهنحوه بررسی هموستاز-3
  .شرح دهد

شرح  را BوAهموفیلیاتیولوژی،عالیم -4
  .دهد

 کمبودعلل،عالیم ،تشخیص ودرمان -5
انواع فاکتورهای انعقادی ،هموسیدروز 

  .وهموکروماتوز راشرح دهد

جلسه 
  دوازدهم

آشنایی با بیماری های 
لنفوپرولیفراتیو و تقسیم 

 بندی آن ها

بیماری هایتشخیص انواع-1
  لنفوپرولیفراتیو

  عالئم بالینی و آزمایشگاهی آن ها-2
خالصه ایی از درمان های بیماری های -3

 مذکور

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر شریفی  کامپیوتر

جلسه 
  سیزدهم

آشنایی با لوسمی های  حاد 
لنفوبالستیک و 
 میلوبالستیک

لوسمی حاد میلوئیدی ولوسمی حاد-1
 .لنفوئیدی را تعریف کند

بندی  طبقهاتیولوژی لوسمی حاد و  -2
  لوسمی میلوئیدی ولنفوئیدی را ذکر کند

حاد  درلوسمیاختالالت ژنتیکی مهم  -3
  میلوئیدی را شرح دهد 

 میلوئیدیعالئم بالینی لوسمی حاد -4
  ولنفوئیدی را شرح دهد

 لوسمیعوامل موثر بر پیش آگهی  -5
ولنفوئیدی راشرح اد میلوئیدی های ح
 .دهد

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  دکتر شریفی  کامپیوتر

جلسه 
چهار 
  دهم

آشنایی با عملکرد پالکت ها 
فیزیولوژی آن ها و   و

همچنین آشنایی با اختالالت 
عملکرد و کاهش پالکت ها 

  در بدن

 .فیزیولوژی عملکرد پالکت ها را بداند-1
 ..ترمبوسیتوپنی را بداندفیزیوپاتولوژی -2

فیزیوپاتولوژی اختالالت عملکرد پالکتی -3
 .را بداند

تشخیص و تشخیص افتراقی آن ها را -4
 .بدانید

  .خالصه ایی از درمان آن ها را بداند-5

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  فخاریاندکتر   کامپیوتر

جلسه 
  پانزدهم

آشنایی با فیزیوپاتولوژی 
انعقادی ارثی و اختالالت 

اکتسابی و عالئم بالینی و 
 آزمایشگاهی آن ها

قادر به شناخت عالئم بالینی و-1
  .آزمایشگاهی این بیماری ها باشد

بیماری های اختالل انعقادی عالئم بالینی  -2
  .ارثی و تشخیص انها رابداند

بیماری های اختالل انعقادی عالئم بالینی  -3
  .رابدانداکتسابی و تشخیص انها 

  .قادر به درمان اولیه این اختالالت باشد-3

-سخنرانی
powerpoint 

- ویدئوپروژکتور
  شریفیدکتر   کامپیوتر

  تهیه و تنظیم                                                                                                                                                                                      
  گروه داخلی کارشناس                                                                                                                                                                          


