
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

رزیی ردسی   واحد ربانهم  

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 19 تعداد دانشجو  علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی 

 3 تعداد واحد 1شناسی خون عنوان درس

 سی علوم آزمایشگاهیکارشنا تحصیلی  شتهر و مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  پایان  و
لغایت  30/11/1400

9/4/1401 
 صبح 12تا  8، سه شنبه   جلساتروز و ساعت  1400-1401سال دوم نیم نیمسال تحصیلی 

 فیزیولوژی  نیازدروس پیش دکتر اسماعیلی مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 دانشکده پیراپزشکی اریبرگزمحل  یسماعیلا دکتر

 نظری )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 مجازی

 

 شرح کلی درس:  

 ید.توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس

عه الط، و همچنین علم مبدندر  هاآنیک ک و پاتولوژفیزیولوژیش نقو ، نحوه تولید های خونیسلولانواع ساز، سیستم خون یلعهمطاعلم  شناسیخون

 . است (پالکت و انعقاد)هموستاز سیستم 

آزمایشگاه  .س برای دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی بسیار اهمیت دارداین در هماتولوژیک، هایتکنیک علت گوناگونی و کاربرد گستردهبه

-شکلدانشجو با در این درس  .کندایفا میلوژیک ویه هماتوولیه و ثانن اختالالت او پایش درما آگهیپیشیص، نقش حیاتی در تشخ هماتولوژی بالینی

 .شودآشنا می های سفیدها و اختالالت غیر بدخیمی گلبولخونیها در کماین سلول های خونی و تغییرات مرفولوژیکتکامل و تمایز سلول ،گیری
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید.درس را کلی  اهداف / هدف ه به کوریکولوم رشته،راجعبا م
های های خونی در حدی که کارشناس آزمایشگاه بتواند روششناسی و کسب علم و دانش و درک مفاهیم کلی در مورد بیماریشناخت علم خون

 ام دهد.ها را انجآزمایشگاهی این بیماریتشخیص 

 

 

 روش تدریس:  

انتخاب  ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش .دنماییه میداش تدریسی در آموزش استفورمشخص کنید از چه 

  را در اولویت قرار دهید.های کالسی مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحثان و در صورت امککنید 

 ....سایر موارد: ... 

 

 ☐ مسئلهروش تدریس مبتنی بر حل  ◼ روش تدریس سخنرانی
 ☐ س ایفای نقشتدریروش  ☐ وهیرگروش تدریس بحث 

 ◼ تیمی روش تدریس مبتنی بر کار                             ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☐ چکهای کوگروه روش تدریس در                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 کنید. ه میدر آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری،  - به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 سایر موارد: ...      

 

 ☐ جزوه ◼ پاورپوینت
 ◼ کتاب ◼        ی   فیلم آموزش
 ◼                 برد وایت                             ☐         نرم افزار   

 ◼ تصویر ☐ ماکت
 ◼ چارت    ☐        لوازم واقعی 

 ◼ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. و مسئولیت ظایفچه وفراگیران مشخص کنید که 

  را مطالعه و فرا گرفته باشند. جلسات قبلیا جلسه یالب طمجلسه، هر تشکیل قبل از 

  شارکت فعال داشته باشند.م ،های کالسیبحثدر 

 شود.کالسی که در هر جلسه برگزار می هایو پرسش ئیزهااهمیت دادن به کو 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.ه میگیران استفادایابی فررای ارزشی بد که از چه رودرس، مشخص کنیصاصی ه اهداف اختجه ببا تو -

 
 .........رد: ...سایر موا

 
 مشخص کنید. نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . شودتعیین میهایی تچه فعالی با توجه بهدانشجو نمره نهایی  کهکنید  مشخص -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
%45 امتحان پایان ترم 1  
ترم میانامتحان  2  40%  
اتسجل های کالسیو پرسش کوئیزها 3  10%  
مقررات آموزشی رعایت قوانین و 4  5%  
5    

 ◼ سئواالت چند گزینه ای ◼ ت تشریحی کوتاه پاسخسئواال
 ◼ غلط-سئواالت صحیح ◼ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ☐ کار عملی ☐ سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

   ◼ های کالسیپرسش

   



 

6 

 

 قوانین: سیاست ها و  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدصکالس خود را به نینقوا

 به موقع در کالس درس روحض 

 ظم در کالس درسحضور من 

  کالس درسمطالب ارائه شده و توجه کامل به 

 و ... بهتر مطالب فهیمت تجه حین ارائه درسرعایت سکوت در ، راهمفن هلخاموش بودن تایت شئونات اخالقی نظیر عر 

 آموزشی و مقررات رعایت قوانین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 کامل کنید.  ،دهیدمطالبی که در هر جلسه آموزش می جدول زیر را بر اساس رئوس
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 بندی درس:برنامه زمان

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن است  عنوان جلسه جلسه

 با ... ه دانشجوک

مدرس/  ...پایان باید بتواندنشجو در تاری: دااهداف رف

 مدرسین
هماتولوژی، معرفی علم  1

 و  سازی()خونپوئز هماتو

 سازینخو هایرگانا

 انواع، سازسلول بنیادی خونعلم هماتولوژی، 

م چگونگی تنظی ،سازخون سازهای پیشسلول

آشنا ی زساهای خونارگانانواع و سازی خون

 .گردد

 

 .)حیطه شناختی( تعریف کند ولوژی راعلم همات -

  .)حیطه شناختی( مرفولوژی را تعریف نماید - 

 .)حیطه شناختی( وئز را تعریف کندهماتوپو  دیتئوری سلول بنیا -

 .)حیطه شناختی( و تمایز دهد توضیحساز را شپی هایانواع سلول -

 .)حیطه شناختی( را شرح دهد سازی و هدف از ایجاد آننوواحد خ -

حیطه ) کند فیدر حین بلوغ سلولی را توصمرفولوژیک  تتغییرا -

.شناختی(  

از جمله ( مهاریمحرک و )سازی تنظیم خون ر درموث واملع عنواا -

  .)حیطه شناختی( را شرح دهدفاکتورهای اختصاصی رده 

نینی، در دوران رویانی، ج النرم سازیهای خونمحلها و ارگان -

.)حیطه شناختی( کندتوصیف سالی را کودکی و بزرگ  

)حیطه  نام ببردری را اکسترامدوال سازیهای خونمحلو  هارگانا -

 .شناختی(

 .)حیطه شناختی( ریح کندی در مغزاستخوان را تشسازخون -

آن  یدهندهو اجزاء تشکیل ان را توصیف نمودهریز محیط مغزاستخو -

 .(شناختی)حیطه  را نام ببرد

استخوان را شرح موفقیت در پیوند مغزفاکتورهای موفقیت یا عدم  -

 .)حیطه شناختی( دهد

 ساز جهت پیوند را نام ببردنخو های بنیادیمنابع تهیه سلول -

 .)حیطه شناختی(

دکتر 

یلیاسماع  
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)حیطه  مقایسه کندن ا با بیوپسی مغز استخوارآسپیره مغز استخوان  -

 .شناختی(
-ئز )اریتروسیتروپواریت 2

 سازی(

به مرحله ترین نجوا زااحل بلوغ اریتروسیتی در مغز استخوان مر - د.آشنا شو اریتروپوئز و اریتروسیت

 .)حیطه شناختی( ندرا فهرست که ترین مرحلالغسمت ب

را  رتیکولوسیتی خصوص مرحلهبهاریتروسیتی غ مراحل بلو هر یک از -

 .)حیطه شناختی( یدتوصیف نما

با تاکید بر سازی اریتروسیت تنظیم درموثر سلولی و مولکولی عوامل  -

 .)حیطه شناختی( شرح دهد اراریتروپوئتین نقش 

)حیطه  توضیح دهد رمز راو عملکرد سلول ق ءساختمان، غشا - 

 .شناختی(

)حیطه  را نام ببرد RBCو تخریب  ولیدی تگیرهای اندازهاخصش -

 .شناختی(

 .)حیطه شناختی( توصیف کند سلول قرمزدر را  BPG 2,3نقش  -

ین در سندر خون محیطی را  هایتاریتروسمربوط به فواصل مرجع  -

 .)حیطه شناختی( نام ببردمختلف 

جغرافیایی  روز، منطقهن، ساعات شبانهتغییرات مربوط به جنس، س -

 .)حیطه شناختی( ها ذکر نماید RBC هایو ... را بر روی شاخص

" 

و هموگلوبین سنتز، عملکرد و کاتابولیسم توژنی، ان بینهموگلو 3

ابی آشنا ردی اکتسهای غیر عملکینلوبع هموگاانو

 گردد.

)حیطه  ن را ترسیم کندیمری هموگلوبساختار تتراو چگونگی سنتز  -

 .شناختی(

های مناسب همراه با زنجیره ی نرمالهاهموگلوبینانواع ملی سیر تکا -

 .)حیطه شناختی( دهر کدام را بیان نمای

 با( CO2کربن )اکسیددر انتقال اکسیژن و دفع دی Hbعملکرد   -

 .)حیطه شناختی( دهد شرحا سلول قرمز ر در اثر بوهر رتاکید ب

 .)حیطه شناختی( توضیح دهدرا موگلوبین هو متابولیسم تیک نیک -

" 
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 .)حیطه شناختی( بردرا نام ب RBCمحصوالت تجزیه  -

توضیح  عروقی راعروقی و خارجهمولیز داخلر دنقش سیستم ایمنی  -

 .)حیطه شناختی( دهد

-عروقی و خارجگاهی جهت تشخیص همولیز داخلزمایشهای آروش -

 .)حیطه شناختی( عروقی را بنویسد

 .)حیطه شناختی( را  نام ببرد ع همولیزض بالینی هر یک از انوااروع -

- HbA1C حیطه  نماید تفسیر ش غلظت آن رارا تعریف و افزای(

 .شناختی(

را ها و مکانیزم تولید آنوبین لهموگارثی و اکتسابی قات انواع مشت -

 .)حیطه شناختی( ویسدنب

ین در سندر خون محیطی را  هاهموگلوبینبه مربوط فواصل مرجع  -

  .)حیطه شناختی( نام ببردمختلف 
 سازی(لوکوسیتوئز )پلوکو 4

 

، لنفوپوئز (یسازگرانولوسیت) وئزولوپگران

( سازیمونوسیت)ئز نوپوو مو( سازیلنفوسیت)

 ود.آشنا ش

 وسیتینسیتی و موفو، لنسیتیونولهای گراهر یک از ردهاحل بلوغ مر -

را ترین مرحله الغبه سمت بمرحله ترین ناز جوادر مغز استخوان 

 .)حیطه شناختی( ندفهرست ک

و از یکدیگر صیف را تو ردهی نامبسه ردهمراحل بلوغ  هر یک از -

 .)حیطه شناختی( نمایدمتمایز 

 را شرح دهد وپوئزگرانول تنظیم درموثر مولکولی سلولی و عوامل  -

 .)حیطه شناختی(

 را شرح دهدلنفوپوئز  تنظیم درموثر مولکولی سلولی و عوامل  -

 .)حیطه شناختی(

 را شرح دهدئز نوپومو تنظیم درموثر مولکولی سلولی و مل عوا -

 .تی(شناخ )حیطه

های گرانولوسیتی را رده ثانویه های اولیه ولود در گرانوجترکیبات مو -

" 



 

10 

 

 .)حیطه شناختی( نام ببرد

ی سه رده از یک هر  ط بهمربویسم ابولو متینتیک ک ،عملکرد - 

  .)حیطه شناختی( را توضیح دهد نامبرده

ی ردهسه ی اهژنی هر یک از سلولهای آنتیمهمترین شاخص -

 .)حیطه شناختی( کندرا ذکر  ردهنامب

در خون محیطی را تی وکوسیلهای زیر ردهمربوط به فواصل مرجع  -

 .)حیطه شناختی( نام ببردین مختلف در سن
 خونیکمای بر مقدمه 5

 

-سندیاخونی، کم بندیص، طبقهخی، تشتعریف

 های مرفولوژیکو انواع ناهنجاری های سلول قرمز

.گرددآشنا  آن  

 .)حیطه شناختی( تعریف کند رستیبه دخونی را کم -

و  MCV ،MCH ،MCHCشامل سلول قرمز اصلی های دکسانانواع  -

RDW  حیطه شناختی( دبگیرفرا را محاسبه و(. 

 .)حیطه شناختی( توضیح دهدها را خونیبندی کمانواع طبقه -

)میکروسیتیک،  نمایدبندی قهبطخونی را کم RBC دازهاساس ان بر -

 .)حیطه شناختی( اکروسیتیک(نرموسیتیک و م

 .)حیطه شناختی( کند محاسبهآن را را تعریف و  RPI اخصِش -

 ببردنام  را هاخونیکمعالئم بالینی کلی و اختصاصی انواع مختلف  -

 .)حیطه شناختی(

)حیطه  را نام ببردها خونیکم ص آزمایشگاهیروش های تشخی -

 .شناختی(

طالحات مربوط و اصسلول قرمز و مرفولوژی  عداددر ت هاناهنجاری -

حیطی شناسایی م و از روی تصویر خون به هر کدام را توضیح دهد

 .)حیطه شناختی( کند

 مارش خونی تام( را نام ببرد)ش CBCبرگه آزمایش ات روی آزمایش -

 .)حیطه شناختی(

" 

 " .)حیطه شناختی( ود آهن به هم را ترسیم کندنحوه جذب آهن تا ور --خونی بیماری مزمن، کممآهن، کخونی فقر کمهای ناشی از خونیکم 6
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و  اختالل در متابولیسم آهن

یمسنتز ه  

ود.هماکروماتوز آشنا ش و یکروبالستدونی سیخ شامل ترانسفرین، فریتین، های مرتبط با متابولیسم آهن ژهوا - 

 .)حیطه شناختی( عریف و تفسیر نمایدرا ت TIBCهموسیدرین و 

 .)حیطه شناختی( را شرح دهد فقر آهن خونیکمعلل ایجاد  -

)حیطه  دهدضیح خونی فقر آهن را توکمی گانهسهمراحل  -

 .شناختی(

 .تمایز دهد خونی فقر آهنکمخونی فقر آهن مقاوم به درمان را کم -

 .)حیطه شناختی( ن را فرا گیردونی فقر آهخدرمان کم -

را شرح  ای مزمنهاریخونی بیمکماهی مکانیزم و تظاهرات آزمایشگ -

 .)حیطه شناختی( دهد

)حیطه  را توضیح دهدو مسمومیت سرب سیدروبالستیک خونی کم -

 .شناختی(

 را بیان نماید سیدروبالستیکونی خکمعالئم بالینی و آزمایشگاهی  -

 .)حیطه شناختی(

ام را ن ستیکدروبالخونی سیهای مزمن و کماریخونی بیمکمدرمان  -

 .)حیطه شناختی( ببرد

خونی های مزمن و کماریخونی بیمخونی فقر آهن، کمکم -

ها های مناسب جهت تمایز آنتستو کرده تفسیر دروبالستیک را سی

 .)حیطه شناختی( ارائه دهدرا ر از یکدیگ

  .)حیطه شناختی( کند ذکرو انواع آن را یف هماکروماتوز را تعر -

 .)حیطه شناختی( از ثانویه افتراق دهد توز اولیه رااهماکروم -
های ونیخکم 7

 لیفراتیوهیپوپرو

 وفراتییهیپوپرولاکتسابی ی ارثی و هاخونیکمانواع 

 آشنا گردد.

 .)حیطه شناختی( کندخونی هیپوپرولیفراتیو را تعریف کم -

 نمایدان را بی اتیوهای هیپوپرولیفرخونیکمفیزیولوژی لوژی و پاتووتیا -

 .یطه شناختی()ح

 دهد فتراقای اکتساب را ازارثی  های هیپوپرولیفراتیوخونیکماع انو -

" 
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 .)حیطه شناختی( 

ن خون محیطی آبالینی و های را تعریف و یافته ی آپالستیکنخوکم -

 .)حیطه شناختی( توصیف کندرا 

های آزمایشگاهی نکونی را همراه با عالئم بالینی و تستخونی فاکم -

 .)حیطه شناختی( توضیح دهدطور کامل هبمرتبط، 

 .)حیطه شناختی( را توصیف کند ددیامونفونسندروم بالک -

ن محیطی آن را توصیف های خویافتهو  خونی خالص سلول قرمزکم -

 .)حیطه شناختی( کند

محیطی آن را خون  هاییافتهو  یویناشی از بیماری کلخونی کم -

 .)حیطه شناختی( کند ذکر

ی ستوپنی موقت دوران کودکبا اریتروبالرا  ددیامونفونوم بالکسندر -

 .)حیطه شناختی( مقایسه کند
های ماکروسیتیکخونیکم 8 های مگالوبالستیک و غیر خونیانواع کم 

.مگالوبالستیک آشنا شود  

 های ماکروسیت را بیان کندنیخوبندی کمطبقهرویکرد مربوط به  -

 .)حیطه شناختی(

مگالوبالستیک و )های ماکروسیت خونیامل کمعلل و عورین تایعش -

 .)حیطه شناختی( را توضیح دهد( لوبالستیکغیر مگا

 هایخونیمکهای خون محیطی و یافتهپاتوفیزیولوژی   -

 .)حیطه شناختی( ر مگالوبالستیک افتراق دهدیک را از غیمگالوبالست

 .ناختی()حیطه ش بیان کندرا  12Bالت و م فومتابولیس -

 .)حیطه شناختی( ر کندرا ذک 12Bالت و فوعلل کمبود  -

خونی مگالوبالستیک را های آزمایشگاهی کمتظاهرات بالینی و یافته -

 .)حیطه شناختی( شرح دهد

 بیان ی آن راتشخیصهای ده و تستتعریف کرخونی پرنیشس را کم -

" 



 

13 

 

 .)حیطه شناختی( کند

یح ت را توضخونی ماکروسیکمهای مناسب جهت تعیین علت تست -

 .)حیطه شناختی( دهد

اختالالت کمی هموگلوبین  9

 ها()تاالسمی

 میکسایر موارد تاالسا و ای آلفا، بتهسمیانواع تاال

 آشنا گردد.

)حیطه  و آن را از هموگلوبینوپاتی افتراق دهدتاالسمی را تعریف  -

 .شناختی(

 .ناختی()حیطه ش اساس مولکولی تاالسمی را شرح دهد -

 .)حیطه شناختی( های آلفا را نام ببردانواع تاالسمی -

-تاالسمیز انواع های آزمایشگاهی هر یک ابالینی و یافته تتظاهرا -

 .)حیطه شناختی( دبنویس های آلفا را

 .)حیطه شناختی( را نام ببرد بتاهای انواع تاالسمی -

-تاالسمیانواع  زهای آزمایشگاهی هر یک ابالینی و یافته تظاهرات -

 .)حیطه شناختی( بنویسد را بتاهای 

 .)حیطه شناختی( با بتا مقایسه نماید تاالسمی آلفا را -

 .)حیطه شناختی( توضیح دهدرا  هاسمیبندی بالینی تاالطبقه -

)حیطه  ددهاق افتر خونی فقر آهنکمهای مینور را از السمیتا -

 .شناختی(

تداوم ارثی هموگلوبین جنینی  ازو  تعریفرا  بتا –تاالسمی دلتا  -

 .)حیطه شناختی( تمایز دهد

 .)حیطه شناختی( و شرح دهدعریف گلوبین لپور را تهمو -

  .)حیطه شناختی( بهار را تعریف و شرح دهدهمیشههموگلوبین  -

" 

بین واختالالت کیفی هموگل 10

 ها(موگلوبینوپاتی)ه

دار یاپاهای نبینهموگلواختاری، اختالالت سانواع 

شنا های تغییر تمایل به اکسیژن آلوبینو هموگ

 شود.

)حیطه  افتراق دهدتاالسمی از و آن را را تعریف هموگلوبینوپاتی  -

 .شناختی(

های گیری واریانتنقایص ساختاری در شکلولی مولکس اسا -

 .)حیطه شناختی( کندبیان ساختاری هموگلوبین را 

" 
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)حیطه  ر هوموزیگوت تمایز دهدهتروزیگوت را ا هموگلوبینوپاتی -

 .شناختی(

-تشخیص با تکنیکاز نظر را تشریح و آن را  Sن لوبیهموگ ماریبی -

 .)حیطه شناختی( تمایز دهدخصیصه داسی از زمایشگاهی آهای 

 های آزمایشگاهییافته و تظاهرات بالینی ،اساس مولکولی -

 .)حیطه شناختی( را شرح دهد Eو  Cهای هموگلوبین

شایع های تواریان خابی و تفسیری جهتنتهای اتست -

 .)حیطه شناختی( ارائه دهدرا  (رزتروفواز جمله الک)ها ینوپاتیهموگلوب

 HbG ،Hb Dنظیر ل های غیر معموفرمول مولکولی هموگلوبینوپاتی -

 .)حیطه شناختی( را بداند rabAHb Oو 

 
های همولیتیک خونیکم 11

 )ناشی از نقایص غشایی(

، رثیانواع نقایص غشایی شامل اسفروسیتوز ا

 وز ارثی،کیلوسیتالیپتوسیتوز ارثی، پیروپوئی

 سیتوز ارثی وتوانآک ماتوسیتوز ارثی،استو

ای شبانه آشنا گردد.هموگلوبینوری حمله  

-طبقهرا کدام و نقایص مربوط به هر ریتروسیت انواع نقایص غشایی ا -

 .)حیطه شناختی( فهرست کندبندی و 

 های خون محیطی درهای تشخیصی و یافتهروشپاتوژنز،  -

 .)حیطه شناختی( ارائه دهدفروسیتوز ارثی را سا

ی در محیط ی خونهاهای تشخیصی و یافتهروشپاتوژنز،  -

  .)حیطه شناختی( بیان کندا سیتوز ارثی رلیپتوا

 .)حیطه شناختی( بگیرد افری را ارث کیلوسیتوزپیروپوئی -

 .)حیطه شناختی( فرا بگیردارثی را  سیتوزآکانتو -

 های خون محیطی درافتههای تشخیصی و یپاتوژنز، روش -

 .)حیطه شناختی( ارائه دهدرا ( PNH) ی شبانهاهموگلوبینوری حمله

 .)حیطه شناختی( نویسدرا ب ای شبانههموگلوبینوری حملهدرمان  -

" 

روژناز و فسفات دهید 6ز گلوک هایآنزیم کمبودهای همولیتیک خونیکم 12

 ز آشنا شود.کیناترواکمبود پی

شود گلوکز توسط اریتروسیت متابولیزه می دو مسیر شایع که در آن -

)حیطه  را توضیح دهدسلول قرمز رچگی اها در حفظ یکپقش آنو ن

" 
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 .شناختی( )ناشی از نقایص آنزیمی(

 آنزیمکمبود ی خون محیطی در هاو یافته شخیصیهای تتتس -

 .)حیطه شناختی( ارائه دهدرا فسفات دهیدروژناز  6ز گلوک

 آنزیمکمبود های خون محیطی در تشخیصی و یافته هایتست -

 .)حیطه شناختی( بیان کندرا ز کینا پیروات

را نامبرده کمبود شایع آنزیمی دو  هر یک ازدرمان ت بالینی و میاه -

 .)حیطه شناختی( بنویسد
یک ولیتمهای هخونیکم 13

نقایص ایمیون و )ناشی از 

 ون(غیر ایمی

 و (بادیبادی و اتوآنتینتیاتوآنقایص ایمیون )

ر های فیزیکی و غیسیبآ)نقایص غیر ایمیون 

آشنا گردد. (فیزیکی  

-یز و نوع آنتی، محل همولایمیونآلو های همولیتیکخونیکمانواع  -

 .)حیطه شناختی( را توضیح دهد هر کدامبادی در 

-محل همولیز و نوع آنتی ،یمیوناتوا مولیتیکهای هخونیکمنواع ا -

 .)حیطه شناختی( بیان کندرا  هر کدامبادی در 

)حیطه  را توضیح دهدایمیون غیر  های همولیتیکنیخوکمانواع  -

 .شناختی(

های خونیکم خیص افتراقیا در تشر IATو  DATهای تست ربرداک -

 شرح دهد ایمیونتوا های همولیتیکنیخوکماز  ایمیونآلو همولیتیک

 .)حیطه شناختی(

هموگلوبینوری  های خون محیطی درتهتشخیصی و یافهای تست -

 .)حیطه شناختی( ارائه دهدرا  سردای حمله

)حیطه  را شرح دهدروآنژیوپاتیک های همولیتیک میکونیخانواع کم -

 .شناختی(

خونی ولیز یا کمموثر در همهای یی و ارگانیزمشیمیاامل عو -

 .)حیطه شناختی( دنام ببرمکانیزم اثر با ذکر یک را همولیت

" 

و  بینس یتروسیتوزار انواعو  ،بندیطبقه تعریف، اریتروسیتوز  14

  مطلق آشنا گردد.

 .)حیطه شناختی( بندی کندهتوز را تعریف و طبقاریتروسی -

 .تی()حیطه شناخ را از مطلق تمایز دهدنسبی  زوتاریتروسی -

" 
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 .)حیطه شناختی( کند های اولیه و ثانویه را تشریحتوزاریتروسیانواع  -
 غیر نئوپالستیکختالالت ا 15

 لوکوسیتی

 

انواع ، و ییفی لوکوسیتی و کت کماختالال

 آشنا شود. ایهای ذخیرهبیماری

-رده هر یک از زیرافزایش و کاهش در تعداد ه مربوط باصطالحات  -

 .)حیطه شناختی( ف کندام برده و تعریرا ن وسیتیهای لوک

 (ابیارثی و اکتس)سیتی ولل و عوامل مرتبط با اختالالت کمی لوکع -

 .)حیطه شناختی( را شرح دهد

)حیطه  یک تمایز دهدتولوژسیتوز پالوکوسیتوز فیزیولوژیک را از لوکو -

 .شناختی(

)حیطه  روش برطرف کردن آن را توضیح دهدعلل نوتروپنی کاذب و  -

 .شناختی(

 را نام برده (بیساارثی و اکت)الت کیفی و عملکردی لوکوسیتی اختال -

 .)حیطه شناختی( دیگر تمایز دهدو از یک

 ام ببردها را نای لوکوسیتتهسیتوپالسمی و هس هایناهنجاریانواع  -

 .)حیطه شناختی(

که در  ژیتغییرات مرفولو جمله گرانولوسیتی ازاختالالت کیفی  -

)حیطه  کندو توصیف اسایی شنرا  دندهلی واکنشی روی مینوتروفی

 .شناختی(

 گرانولیشن را مقایسه نمایدتوکسیک بادی وهلهای دوناهنجاری -

 .)حیطه شناختی(

و وصیف را تیک و واکنش لوکواریتروبالست های لوکموئیدواکنشانواع  -

  .)حیطه شناختی( از روی تصویر خون محیطی تشخیص دهد

های آزمایشگاهی مونونوکلئوز ئم بالینی و یافتهی، عالزیولوژپاتوفی -

 .)حیطه شناختی( ح دهدعفونی را شر

لوکوسیتی ر نئوپالستیک امل دارویی در ایجاد اختالالت غینقش عو -

 .)حیطه شناختی( بنویسدرا 

" 
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)حیطه  م ببردرا نا یهای ذخیره چربی و لیزوزومانواع بیماری -

 .شناختی(

هر  سبهای آزمایشگاهی و درمان مناهرات بالینی، یافتهاپاتوژنز، تظ -

)حیطه  را بداند یهای ذخیره چربی و لیزوزومبیماریاز دام ک

 .شناختی(
16     

17     
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