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 بخش ب:

 شماره

 /جلسه

 تاريخ

 زمان و

 جلسه

اهداف ويژه رفتاري)بر اساس سه                    جلسه یکل هدف

حيطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

)عنوان و  سيتدر روش تعيين رفتار ورودي 

 چگونگی اجرا(

 تدريس منابع ارزشيابی شيوه تکاليف  یآموزش ليوسا

  درصد متد

 با ییآشنا 1

اختالالت خوش 

خیم لکوسیتی 

)اختالالت کمی 

 نوتروفیل(

 :بتواند دانشجو

 معیار تشخیصی نوتروفیلی را ذکر نماید-1

 پاتوفیزیولوژی نوتروفیلی را بیان کند -2

 علل ایجاد نوتروفیلی را شرح دهد -3

 معیار تشخیصی نوتروپنی را ذکر نماید -4

 پاتوفیزیولوژی نوتروپنی را بیان کند -5

 دهدعلل ایجاد نوتروپنی را شرح  -6

آشنایی  و بیان نحوه 

تولید،تکامل،کنتیک،و 

مارکرهای سطحی رده 

های گرانولوسیتی 

بویژه نوتروفیل از 

 سلول بنیادی خونساز

، بحث و سخنرانی

 پرسش،ی گروهیگفتگو

با استفاده از  و پاسخ

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

ی جواب جستجو

 برای جلسه آینده

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یزکوئ ،درصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

بصورت تستی و  میان ترم

درصد، ازمون  22 جواب کوتاه

بصورت  درصد 02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

 



 اختالالت با ییآشنا 2

کیفی  و عملکردی 

نوتروفیل ها و سایر 

و  اختالالت کمی

، اثوزینوفیل ها کیفی

 منوسیتها،هازوفیل با

  و ...

 :بتواند دانشجو

اختالالت کیفی  و  معیار تشخیصی-1

 را ذکر نماید عملکردی گرانولوسیتی

اختالالت کیفی  و  پاتوفیزیولوژی -2

 را بیان کندعملکردی گرانولوسیتی 

اختالالت کیفی  و عملکردی علل ایجاد  -3

 را شرح دهد گرانولوسیتی

یصی اختالالت کمی  و کیفی معیار تشخ -4

 کررا ذ ائوزینوفیل ها و بازوفیل و منوسیتها

 نماید

اختالالت کمی و کیفی پاتوفیزیولوژی  -5

یان برا  ائوزینوفیل ها و بازوفیل و منوسیتها

 کند

اختالالت کمی و کیفی علل ایجاد  -6

رح را ش ائوزینوفیل ها و بازوفیل و منوسیتها

 دهد

آشنایی  و بیان نحوه 

تولید،تکامل،کنتیک،و 

مارکرهای سطحی رده 

از  های گرانولوسیتی

 بنیادی خونسازسلول 

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

آشنایی با  3

اختالالت کمی و 

کیفی رده 

 لنفوییدی 

 :بتواند دانشجو

 یدرا ذکر نما یصی لنفوسیتوزمعیار تشخ-1

 ان کندرا بی لنفوسیتوزیسپاتوفیزیولوژی  -2

 را شرح دهدعلل ایجاد لنفوسیتوزیس  -3

 را ذکر نماید یصی لنفوپنیمعیار تشخ -4

 را بیان کند لنفوپنیپاتوفیزیولوژی  -5

 را شرح دهد ایجاد لنفوپنیل عل -6

آشنایی  و بیان نحوه 

تولید،تکامل،کنتیک،و 

مارکرهای سطحی رده 

 لنفوییدی ازهای 

 سلول بنیادی خونساز

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

آشنایی با کلیات  4

الالت بدخیم اخت

هماتولوژیک یا 

 و لنفوم ها لوسمی

و اختالالت 

 میلودیسپالستیک

 :بتواند دانشجو

 لوسمی و لنفوم را بیان کندتعاریف مرتبط با -1

و اختالالت  طبقه بندی لوسمی ها و لنفوم ها -2

MDS  از دیدگاهWHO  وFAB را ذکر کند 

م و سندر معیار تشخیصی لوسمی ها و لنفوم ها-3

 را عنوان نمایدهای میلودیس پالستیک 

 و پاتوفیزیولوژی کلی لوسمی ها و لنفوم ها -4

MDS را بیان کند 

 

آشنایی و بیان نحوه 

 فرایند کارسینوژنزیس

و پاتولوژی بیماریهای 

 بدخیمی

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

1. A.Victor Hoffbrand, 

Paul Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 2016 

WILEY Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis and 

Management by 

Laboratory Methods, 

21ed , 2017 Sunders, 

Elsevier 

 



درصد بصورت  02فاینال  

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

آشنایی با لوسمی  5

ها میلوییدی حاد 

AML 

 دانشجو بتواند:

را ذکر  AMLتعاریف و پاتوفیزیولوژی -1

 نماید

معیارهای طبقه بندی و تشخیص   -2

AML  و ساب تایپ های آن را بیان کند 

 را شرح دهد AMLویژگیهای بالینی  -3

 ذکر نماید AMLویژگیهای آزمایشگاهی  -4

 AMLنحوه درمان و پایش آزمایشگاهی  -5

 پس از تشخیص و درمان را بیان کند

آشنایی و بیان نحوه 

فرایند جابجایی های 

کانسر کروموزومی،

استم سل و فرایند 

کموتراپی در بدخیمی 

 های هماتولوژیک

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

پاسخ با استفاده از  و

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

آشنایی با لوسمی  6

ها میلوییدی 

یا  CML مزمن 

بیمارهای 

میلوپرولیفراتیو 

MPD 

 دانشجو بتواند:

را ذکر  MPDتعاریف و پاتوفیزیولوژی -1

 نماید

معیارهای طبقه بندی و تشخیص   -2

MPD  و ساب تایپ های آن را بیان کند 

 را شرح دهد CMLویژگیهای بالینی  -3

 ذکر نماید CMLویژگیهای آزمایشگاهی  -4

 CMLنحوه درمان و پایش آزمایشگاهی  -5

 پس از تشخیص و درمان را بیان کند

آشنایی و بیان نحوه 

 تشکیلفرایند 

 کروموزوم فیالدلفیا 

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

و ها و پرسش و پاسخ ها بحث 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

سایر آشنایی با  0

ساب تایپ های 

بیمارهای 

میلوپرولیفراتیو 

MPD 

 دانشجو بتواند:

و  PV پلی سایتمی وراتعاریف و پاتوفیزیولوژی -1

و ترمبوسایتمی اساسی  PMFمیلوفیبروز اولیه 

ET را ذکر نماید 

و   PV  پلی سایتمی وراویژگیهای بالینی  -2

و ترمبوسایتمی اساسی  PMFمیلوفیبروز اولیه 

ET را شرح دهد 

و  PV پلی سایتمی وراویژگیهای آزمایشگاهی  -4

و ترمبوسایتمی اساسی  PMFمیلوفیبروز اولیه 

ET دذکر نمای 

آشنایی و بیان نحوه 

رسانی  فرایند پیام

JAK/STAT  

 

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

صورت تستی و میان ترم ب

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

1. A.Victor Hoffbrand, 

Paul Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 2016 

WILEY Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis and 

Management by 

Laboratory Methods, 

21ed , 2017 Sunders, 

Elsevier 



درصد بصورت  02فاینال   

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی
 

آشنایی با لوسمی  8

ی حاد ییدلنفوها 

ALL  نوعBcell 

Tcell 

 دانشجو بتواند:

را ذکر  ALLتعاریف و پاتوفیزیولوژی -1

 نماید

معیارهای طبقه بندی و تشخیص   -2

ALL  و ساب تایپ های آن را بیان کند 

 را شرح دهد ALLویژگیهای بالینی  -3

 ذکر نماید ALLویژگیهای آزمایشگاهی  -4

 ALLنحوه درمان و پایش آزمایشگاهی  -5

 پس از تشخیص و درمان را بیان کند

نحوه  آشنایی و بیان

 CAR Tcellفرایند 

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

آشنایی با لوسمی  9

ی حاد ییدلنفوها 

و  CLLمزمن 

PLL 

 دانشجو بتواند:

را ذکر  CLLتعاریف و پاتوفیزیولوژی -1

 نماید

معیارهای طبقه بندی و تشخیص   -2

CLL  و ساب تایپ های آن را بیان کند 

 را شرح دهد CLLویژگیهای بالینی  -3

 ذکر نماید CLLویژگیهای آزمایشگاهی  -4

 CLLنحوه درمان و پایش آزمایشگاهی  -5

 پس از تشخیص و درمان را بیان کند

نحوه  آشنایی و بیان

اپی ژنتیک در فرایند 

 بدخیمی ها

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02 فاینال

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

آشنایی با  12

بدخیمی های 

پالسماسل و 

 میلوماها

 دانشجو بتواند:

ر را ذکمیلوم ها تعاریف و پاتوفیزیولوژی -1

 نماید

معیارهای طبقه بندی و تشخیص   -2

 و ساب تایپ های آن را بیان کند میلوماها

ا رمیلوم پالسماسل ویژگیهای بالینی  -3

 شرح دهد

 میلوم پالسماسلویژگیهای آزمایشگاهی  -4

 ذکر نماید

نحوه  آشنایی و بیان

تشخیص فرایند 

آزمایشگاهی پروتئین 

 بنس جونز

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

در کالس و شرکت در حضور 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: Henry’s 

Clinical Diagnosis 

and Management 

by Laboratory 



میلوم نحوه درمان و پایش آزمایشگاهی  -5

پس از تشخیص و درمان را بیان پالسماسل 

 کند

درصد بصورت  02فاینال   

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

لنفوم آشنایی با  11

های غیر 

 NHLهوچکینی 

 دانشجو بتواند:

را ذکر  NHLتعاریف و پاتوفیزیولوژی -1

 نماید

معیارهای طبقه بندی و تشخیص   -2

NHL و ساب تایپ های آن را بیان کند 

 را شرح دهدNHLویژگیهای بالینی  -3

 ذکر نماید NHLویژگیهای آزمایشگاهی  -4

 NHLنحوه درمان و پایش آزمایشگاهی  -5

 پس از تشخیص و درمان را بیان کند

نحوه  آشنایی و بیان

  افیوژن پلورال  فرایند

بحث و گفتگوی ، سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 ی،جواب کوتاه و تشریحیتست

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

لنفوم آشنایی با  12

هوچکینی های 

HL 

 دانشجو بتواند:

 را ذکر نماید HLتعاریف و پاتوفیزیولوژی -1

 HLمعیارهای طبقه بندی و تشخیص   -2

 و ساب تایپ های آن را بیان کند

 را شرح دهدHL ویژگیهای بالینی  -3

 ذکر نماید HLویژگیهای آزمایشگاهی  -4

 HLنحوه درمان و پایش آزمایشگاهی  -5

 را بیان کندپس از تشخیص و درمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه  آشنایی و بیان

سندرم ورید  فرایند

 اجوف فوقانی

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

آشنایی با  13

اختالالت 

 دانشجو بتواند:

انواع اختالالت خونریزی دهنده عروقی و -1

 را ذکر نمایدپالکت  

آشنایی  و بیان نحوه 

 و تولید،تکامل،کنتیک،

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 



خونریزی دهنده 

اختالالت  عروقی و

 پالکتی کمی

الگوی خونریزی   و معیارهای طبقه بندی -2

 آن را بیان کنددهنده مرتبط با 

اختالالت خونریزی  ویژگیهای بالینی  -3

 را شرح دهد دهنده عروقی و پالکتی

اختالالت  ویژگیهای آزمایشگاهی -4

 کندذکر  خونریزی دهنده عروقی و پالکتی

 

مارکرهای سطحی رده 

مگاکاریوسیتی و های 

از سلول  پالکتی

 بنیادی خونساز

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

صورت تستی و میان ترم ب

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

آشنایی با  14

اختالالت 

و  خونریزی دهنده

ترمبوتیک مرتبط 

 عملکرد پالکتها با

 دانشجو بتواند:

انواع اختالالت خونریزی دهنده و -1

ا ذکر رترمبوتیک مرتبط با عملکرد پالکت ها 

 نماید

الگوی خونریزی   و معیارهای طبقه بندی -2

 ندآن را بیان کدهنده یا ترمبوتیک مرتبط با 

اختالالت خونریزی ویژگیهای بالینی  -3

رح را ش پالکتی دهنده و ترمبوتیک عملکرد

 دهد

اختالالت  ویژگیهای آزمایشگاهی -4

کر ذ را پالکتی خونریزی دهنده و ترمبوتیک

 کند

 با فاکتور فون آشنایی 

نحوه  و بیانویلبراند 

ایمیون  فرایند

 ترمبوسایتوپنی 

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 
LCD-TV  

 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22 جواب کوتاه

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 

آشنایی با  15

اختالالت 

 خونریزی دهنده

با مرتبط 

فاکتورهای 

 انعقادی

 دانشجو بتواند:

انواع اختالالت خونریزی دهنده مرتبط با -1

 را ذکر نمایدفاکتورهای انعقادی 

الگوی خونریزی   و معیارهای طبقه بندی -2

آن را مرتبط با  فاکتورهای انعقادی دهنده

 بیان کند

اختالالت خونریزی ویژگیهای بالینی  -3

فاکتورهای انعقادی بخصوص دهنده 

 را شرح دهدهموفیلی ها  

اختالالت  ویژگیهای آزمایشگاهی -4

فاکتورهای انعقادی خونریزی دهنده 

 کندذکر  رابخصوص هموفیلی ها  

 

 

 

با مکانیسم  آشنایی

تولید  و شناسایی 

مهارکننده علیه فاکتور 

 هشت انعقادی  

، بحث و گفتگوی سخنرانی

پرسش و پاسخ با گروهی،

 و تصاویر استفاده از مطالب

مصور اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 

LCD-TV 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 

 



 

 

 

 

آشنایی با  16

اختالالت 

ترمبوتیک و انعقاد 

منتشر داخل 

 DICعروقی 

 دانشجو بتواند:

انواع اختالالت ترمبوتیک فاکتورهای انعقادی و -1

 را ذکر نماید ضد انعقادی و فیبرینولیز

الگوی ترمبوتیک  و معیارهای طبقه بندی -2

فاکتورهای انعقادی و ضد انعقادی و فیبرینولیز 

 آن را بیان کندمرتبط با 

ترمبوتیک اختالالت ویژگیهای بالینی  -3

ا ر فاکتورهای انعقادی و ضد انعقادی و فیبرینولیز

 شرح دهد

اختالالت ترمبوتیک  ویژگیهای آزمایشگاهی -4

 را یزلفاکتورهای انعقادی و ضد انعقادی و فیبرینو

 کندذکر 

 

با مکانیسم  آشنایی

انعقاد منتشر داخل 

عروقی هموراژیک و 

 ترومبوتیک  

، بحث و سخنرانی

 پرسشگفتگوی گروهی،

و پاسخ با استفاده از 

مصور  و تصاویر مطالب

اسالیدهای آموزشی 

و ویدیو های   رنگی

در غالب طرح  آموزشی

مسئله و مشکل 
problem Based 

Learning 

 

 با نرمکامپیوتر 

افزار آفیس 

پرزی  پاورپوینت،

 به و یا کمتازیا 

یا  یزبان انگلیس

در صفحه  فارسی

اسکرین یا 

LCD-TV 

طرح سوال جهت 

جستجوی جواب 

برای جلسه آینده 

از منابع اینترنتی  

 رفرانس ها و

حضور در کالس و شرکت در 

بحث و ها و پرسش و پاسخ ها 

تستی یا جواب  یز، کوئدرصد 5

، امتحان درصد 5کالسی  کوتاه

میان ترم بصورت تستی و 

درصد، ازمون  22جواب کوتاه 

درصد بصورت  02فاینال 

 تستی،جواب کوتاه و تشریحی

1. A.Victor 

Hoffbrand, Paul 

Moss : 

Hoffbrand’s 

Essential 

Haematology. 

2016 WILEY 

Blackwell 

2. Richard A. Mc 

Pherson: 

Henry’s Clinical 

Diagnosis and 

Management by 

Laboratory 

Methods, 21ed , 

2017 Sunders, 

Elsevier 
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