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شتي ردماني جهرم  گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 بالک مقدمات بیماریهای خون 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه ....دکتر اکبر هاشمی طير 

کاری   مجازی  و مرکز آموزش   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي ربانمه رزیی ردسي   كميتهبا هم

 

 تدوين کننده: استاد 

 دکتر اکبر هاشمی  طير 

 

1400 سال    
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   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 دانشکده پزشکی 

 گروه علوم ازمایشگاهی 
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 2  تعداد واحد : ن بالک مقدمات بیماریهای خو نام درس :

 ساعت   ۲  مدت زمان ارائه درس :  فیزیوپات   لي :رشته و مقطع تحصي 

 140۱  اردیبهشت ماه    کالس:  زمان  دکتر هاشمی:    و استاد مربوطه   اساتيد همکار   ، مسئول درس  

آموزش غير حضوري : استفاده از سامانه    آموزش:فضاي   فارماکولوژي  -آناتومي   -فيزیولوژي  -ایمنولوژي  پيشنياز :

 مدیریت  

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در ساااما ه   بصورت غیرحضوری ارائه می گرددمات بیماریهای خون برای دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپات  قد م  درسره :  شرح دو

دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکااوینی از یااادگیری دا شااجو ا جااا   ا شجویان وتعامالت د یادگیری الکترو یک به صورت افالین یا آ الین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره

 و پس آزمون  هایی متناسب با شرایط به صورت آ الین و یا حضوری برگزار خواهد شد.   . خواهد گرفت 
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 میزان هموگلوبین وهما توکریت -وظیفه اریتروپویتین-خونی سلول هاي  راحل تولیدم  آشنایی با  ✓ 1

 کم خونی هاي ناشی از فقر آهن  - کیتیکروسیم يها یخون کم   -کم خونی ها  آشنایی با  ✓ 2

 آشنایی با سایر کم خونی هاي )میکروسیتیک( ناشی از کاهش تولید  ✓ 3

 کم خونی مگالوبالستیک  -هاي کبدي  ونی بیماريکم خ -سازيو اسید فولیک در خون  B12آشنایی با نقش  ✓ 4

 آشنا شدن با نقص ساختمانی هموگلوبین و کم خونیهاي مربوطه ✓ 5

 ي همولیتیک غشایی و آنزیمی آشنا شدن با تعریف و طبقه بندي هاي کم خونیها ✓ 6

 آشنایی با انواع کم خونی خانواده هیپوپرولیفراتیو  ✓ 7

 يد ییلویمزمن م  يها  یلوسم يها ي طبقه بندو  فیآشنا شدن با تعر ✓ 8

 ي لنفوییدي آشنا شدن با تعریف و طبقه بندي هاي لوسمی ها ✓ 9

 آشنا شدن با تعریف و طبقه بندي هاي  لنفوم هوجکین و نان هوجکین ✓ 10

 اختالالت پالکتی  -آشنا شدن با هموستاز اولیه ✓ 11

 اختالالت انعقادي  -آشنا شدن با هموستاز ثامنویه ✓ 12

 تهیه و کاربرد فرآورده هاي سلولی     با  آشنایی ✓ 13
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 تهیه ، نگهداري و کاربرد فرآورده هاي پالسمایی     آشنایی با  ✓ 14

 با عوارض حاد انتقال خونآشنایی    ✓ 15

 انتقال خون  يریبا عوارض تاخ ییآشنا ✓ 16

 

 جدول زمانبندي دروس 
روش ها و مدلهای  **** سرفصل مطالب 

یر  ارائه درس بصورت غ

 مجازی  

ابزارهای تعاملی استاد  ***

با دانشجو جهت ارائه 

 محتوای درس 

)فضای آموزش    نوع محتوا *

 غیرحضوری( 

ساعت  

 ارائه 

آموزشهای  **

 حمایتی و مکمل  

 روش ارزشیابی 

)تکوینی و  

 پایانی(

  سطح یادگیری 

 ***** 

 سلول مادر خون ساز   •

مارکرهاي سلولی سلول هاي   •
 اجدادي  

 ن ساز  ارگان هاي خوتعریف   •

ن مغز استخوان و بافت  تماساخ •
 آن شناسی  

میزان هموگلوبین و هماتوکریت و   •
 شاخص هاي خونی 

 

آمخخخخوز  (سخخخخخنرانی .۱

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآن 

سخامانه (در قسمت گفتگخو  

نقد فیلم یا تصخویر -3 )نوید

در بخخخش گفتگخخو (سخخامانه 

نقد مقاله در بخش -4 )نوید

-5 )سخامانه نویخد(گفتگخو 

ر آمخوز  بحث و گفتگخو د

حخخل -6یخخن همزمخخان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخ وک اینستا، 

فاده از هخا ،اسخت

ابخانخخه هخخاي کت

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

ارگا  •

ن هاي خون ساز را 

 تعریف کند  

با  •

سلول مادر خون  

 ساز آشنا شود  

با  •

مارکرهاي سلولی  

سلول هاي اجدادي 

 آشنا شود 

غز  ساختمان م

و بافت  استخوان

اسی آنرا بیان  شن

 کند 

و یافتخخخه هخخخاي  فیزیکخخخی هخخخاي نشخخخانه

 هخاي  گویچخه  هخاي  شاخص  –آزمایشگاهی  

 تولیخخد شخخاخص محاسخخبه – خخخون قرمخخز

خخخون  راسخخمی هخخاي یافتخخه – رتیکولوسخخیت

 درمان  اصول  –محیطی انواع کم خونی ها  

چرخه آهن در   -متابولیسم آهن •

 احخخلمر–تعخخادل آهخخن تغایخخه اي  -انسخخان

 – آزمایشخخگاهی عالئخخم – بخخالینی کمبخخود

   درمان  اصول  –  افتراقی تشخیص

 فقر آهن   یکم خون  •

آمخخخخوز  (سخخخخخنرانی .۱

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآن 

سخامانه (در قسمت گفتگخو  

نقد فیلم یا تصخویر -3 )نوید

در بخخخش گفتگخخو (سخخامانه 

نقد مقاله در بخش -4 )نوید

-5 )سخامانه نویخد(گفتگخو 

در آمخوز    حث و گفتگخوب 

حخخل -6یخخن همزمخخان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

 )واتسخخخخخخخا ،

ا یبخوک اینستا، 

سختفاده از هخا ،ا

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

کخخم  بنخخدي طبقخخه

بخخر اسخخا   هخخایخون

 آشنا شود  يمرفولوژ

کم خخونی را شخر  

 دهید

متابولیسخخم آهخخن را 

 توضیح دهید

فقر آهخن م خونی  ک

 شر  دهید را

را  هموکرومخخخخخاتوز

 شر  دهید
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 همو کروماتوز •

کم خونی بیماري هاي مزمن:   •
  هاي  ونشانه  عالئم  –یزیو پاتولوژي  ف

  اصول  آزمایشگاهی  هاي یافته  -فیزیکی
 درمان 

کم خونی هاي سیدروبالستیک:   •
  هاي  ونشانه  عالئم  –یزیو پاتولوژي  ف

  اصول  آزمایشگاهی  هاي یافته  -فیزیکی
 درمان 

  – کلیخخوي اريبیمخخ  بخخا راههم خونی کم  

 ت اندوکریناختاالل  با  همراه  خونی کم

آمخخخخوز  (سخخخخخنرانی .۱

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآن 

سخامانه (در قسمت گفتگخو  

نقد فیلم یا تصخویر -3 )نوید

در بخخخش گفتگخخو (سخخامانه 

نقد مقاله در بخش -4 )نوید

-5 )سخامانه نویخد(گفتگخو 

بحث و گفتگخو در آمخوز  

حخخل -6یخخن همزمخخان الآن 

 همسئل

 د ی نو سامانه -1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

  انی دانشجو
  يهابتوانندکم خونی
ناشی از کاهش  

بجز   RBCتولید 
آهن   فقرکم خونی 

 را شر  دهند   
 یخخخخخخخون کخخخخخخم

را  کیدروبالسخختیس

  ردیفرا گ

 و B12 نیتخخاموی سخخاختمان بخخا •

 آشنا شود    کیفول  دیاس

هخخا را در خخخون  نیتخخامینقخخش و •

 ردیفرا گ  يساز

 نیتخامیو  یجاب گوارشخ  قهیطر •

 ردیها را فرا گ

:  کیمگالوبالسخخخت یکخخخم خخخخون  •

 هاي  یافته  –  پاتوژنز  –اپیدمیولوژي    -تعریف

 درمان-آزمایشگاهی  هاي  یافته  –  بالینی

کخخم خخخونی همخخراه بخخا بیمخخاري  •

   کبدي

  آموز (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای زس،کامتا یآف)

 الین(  يراستو

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65تخرم  پایان

 صخخخخخخخخخخددر

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

  انی دانشجو •
  سمیبتوانند متابول 

و   B12 نیتام یو
، و    کیفول  دیاس
از   یناش يهایماریب

 دهند.  حیانها را توض

 کخخم •

خخخونی همخخراه بخخا 

بیمخخاري کبخخدي را 

 دهند حیتوض

ساختار هموگلوبین و انواع نقص   •
 ساختاري  

کم خونی هاي در رابطه با جهش   •
   هاي هموگلوبین 

یافته هاي   –پاتوژنز  ها:  تاالسمی  •
اصول  –یافته هاي آزمایشگاهی  –بالینی 
 درمان 

 –اپیخخدمیولوژي  کخخم خخخونی داسخخی شخخکل: 

یافتخه هخاي   –یافته هخاي بخالینی    –پاتوژنز  

 اصول درمان – آزمایشگاهی

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

تصویر  نقد فیلم یا -3 )نوید

سامانه  خش گفتگو (در ب

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

مدیا،   آزمونهخاي ویدئوکست،مالتی 

 ز  آنالیننالین ،آموآ

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

دانشخخجویان بتواننخخد  •

ط خونی مخخرتب انواع کم

نتز بخخخخا نقخخخخص سخخخخ 

توضخخیح   را  هموگلوبین

 دهند 
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 )چهارگزینه اي مسئله

با طبقه بندي کم خونیها بر   •
اسا  نقص در ساختمان غشاء و نقص  

 در آنزیم ها آشنا شود  

 اسفروسیتوز ارثی •

 G6PD, PKنقص آنزیمی   •

عالیم آزمایشگاهی کم خونیهاي   •
 همولیتیک را فرا گیرد 

فته هاي آزمایشگاهی درهمولیز  یا •
 روقی داخلی وخارج ع 

 ولتیک اکتسابی نی همکم خو •

کم خونی هاي ایمنولوژیک   •
(PCH) 

PNH      یافته   –یافته هاي بالینی    –پاتوژنز

 اصول درمان –هاي آزمایشگاهی  

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

خش  نقد مقاله در ب-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

شبکه استفاد  سامانه نوید از  ه 

اجتمخخخخخخخخخاعی 

اینستا، )و اتسا ، 

ایبخخخخوک هخخخخا 

،اسخخخخخخختفاده از 

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

دانشخخخخخخخجویان 

انخخواع کخخم بتوانند  

عالیخخم  ها،  خونی 

مکانیسم و نشخخانه 

ازمایشگاهی  هاي 

ونی هخخاي کخخم خخخ 

  ولیتیخخخخخک راهم

 .توضیح دهند

فتیا •

ه هخخخخخخخخخخخخاي 

آزمایشخخخخخخگاهی 

درهمولیز داخلخخی 

وخخخارج عروقخخی 

 شر  دهید

نخخواا •

ع کخخخم خخخخونی 

همولتیخخخخخخخخک 

اکتسخخابی را نخخام 

  ببرید

مفهوم کم خونی هاي هیپولیفراتیو را   •
 فرا گیرد 

کم خونی هاي اپالستیک ، فانکونی ،   •
 سندرم بلک فان را فرا گیرد  

کم  زمایشگاهی عالیم مرفولوژي و آ •
 را بداند  خونیها 

تغییرات مرفولوژي مغز استخوان در   •
 رابطه با کم خونیهاي فوق بداند  

 

-2 )ینالآموز  آن(سخنرانی .۱

پرسش و پاس  در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا  -3 )سامانه نوید(

تصویر در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

بحث و  -5 )سامانه نوید(گفتگو 

ین همزمان  الوز  آنفتگو در آمگ

 حل مسئله -6

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

شبکه   سامانه نوید از  استفاده 

اجتمخخخخخخخخخاعی 

اینست ا، )واتسا ، 

ا ایبخخخخوک هخخخخ 

از  ،اسخخخخخخختفاده 

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شرکت در بحث -1

انجام -2درصد    15

درصخد   22تکالیف  

آزمخخون کتبخخی  -3

 65پایخخان تخخرم 

درصد (تشخریحی و 

 )چهارگزینه اي

 انیدانشجو 
بتوانند با استفاده  
 یاز منابع درس

شده انواع   نییتع
خانواده   یکم خون

را   ویفراتیپوپرولیه
 دهند  حیتوض

 سمی هاقه بندی لوطب •
 اتیولوژی لوسمی ها •
 AMLلوسمی های حاد میلوییدی یا  •

 ,CMLشوام   میلوپرولیفراتیوو اختالالت

ET, MMM, PCV      یافتووه  –پوواتوژ

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

یا تصویر  نقد فیلم -3 )نوید

و (سامانه  ر بخش گفتگد

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

مدی آزمونهخاویدئوکست،مالتی  ي ا، 

 آموز  آنالینآنالین ،

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

 یلوسم  يطبقه بند

 ها  را نام ببرد 

و   یلوسخم  يولوژیات

 لنفوم ها را نام ببرد 

حخاد   يهخا  یلوسم

را نخخخام  يدییخخخلویم
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 –یافته های آزمایشگاهی  –های بالینی 

 اصول درمان

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

 ببرد

 اخخخخخخخخخخخختالالت

میلوپرولیفراتیخخخو را 

 نام ببرد

لوسمی هاي حاد لنفوییدي یا   •
ALL 
یافته   –یافته هاي بالینی  –پاتوژنز 

 اصول درمان –هاي آزمایشگاهی 
 ,CLLاختالالت لنفوپرولیفراتیو شامل  

HCL, PLL  پخخاتوژنز     -ریخخفاز نظر تع

  هخخاي  یافتخخه  –  بخخالینی  هخخاي  یافتخخه  –

 درمان  اصول  –  آزمایشگاهی

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

در آموز   بحث و گفتگو 

حل  -6ان ین همزمالآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ای بخوک اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

تابخانخخه هخخاي ک

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

 یافتووه –پوواتوژ   

 – بووالینی هووای

 هوووای یافتوووه

 – آزمایشوووگاهی

درمووان  اصووول

ALL را بدا د 

یافته هاي   –پاتوژنز  

 یافته هاي  –بالینی  

 –آزمایشخخخخخخگاهی 

 رمخخخخاناصخخخخول د

لنفوپرولیفراتیووو 

 ها را بدا د

  یلنفوم و طبقه بند پاتوژ    •
 ج ی را یها
و   ن یهوچک ی لنفوم ها ات یکل •

و   ی نیبال یرتبه بند  یارهایمع
 ی شگاهیآزما
  ری غ ی لنفوم ها ات یکل •

  یرتبه بند  یارهایو مع نیهوچک
 ی شگاهیو آزما ینیبال

 در درمان یآگه شیپ

آموز   (سخنرانی .۱

   پرسش و پاس -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65تخرم پایان 

درصخخخخخخخخخخد 

و (تشخخخخریحی 

 )چهارگزینه اي

 هاي  یافته  –پاتوژنز  

 هاي  یافته  –نی  بالی

 – آزمایشخخخخخخگاهی

 لنفخوم  درمان  اصول

را  نیهخخوچک هخخاي

 بداند

 هاي  یافته  –  پاتوژنز

 هاي  یافته  –  بالینی

 – آزمایشخخخخخخگاهی

 لنفخوم  درمان  اصول

هخوچک  هاي  نینان 

 را بداند

  هی و ثانو  هیهموستاز اول

 ها در انعقاد  عمل پالکت طرز

پالکتها )سندرم برنارد   یو کم  یفیک  تاختالال

 (ITP -گالنزمان  یترومبواستن -سولیر

 مربوط به پالکت یها شی آزما

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی شبکه  

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک این ستا، 

هخا ،اسختفاده از 

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

و  هیخخهموسخختاز اول

را آمخخوز   هیخخثانو

 .ندیبب

عمخل پالکتهخا   طرز

در انعقخخخاد را فخخخرا 

 .ردیگ

و  یفخخیک اخخختالالت

ا پالکتهخخخا ر یکمخخخ

 بداند.
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گفتگو در آموز    بحث و

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

درصخخخخخخخخخخد  لیمیا-5

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

 يهخخخخا شیآزمخخخخا

مربوط به پالکخت را 

 . ردیفرا گ

 

 یافتهه  –: یافته های آزمایشگاهی     یلیهموف

 -اپیههدمیولوزی -پههاتوزنز -بههالینی هههای

 درمان اصول  -تعریف

فون ویلبراند: یافته های آزمایشگاهی   یماری

 -اپیدمیولوزی  -پاتوزنز  -بالینی  های  یافته  –

 درمان لاصو  -تعریف

TTP, HUS  : افته های آزمایشهگاهی ی– 

 -زیاپیهدمیولو  -پهاتوزنز  -بالینی  های  یافته

 اصول درمان  -تعریف

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

حث و گفتگو در آموز   ب 

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

 )واتسخخخخخخخا ،

ایبخوک  اینستا، 

سختفاده از هخا ،ا

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

 -پخخخخخخخخخخخخاتوژنز

 -اپیخخخخخخخدمیولوژي

 اصخخخول -تعریخخخف

 فون  بیماري  درمان

 شخخخر  را ویلبرانخخخد

 دهد

 -پخخخخخخخخخخخخاتوژنز

 -اپیخخخخخخخدمیولوژي

 لاصخخخو -تعریخخخف

هخا   یل هموفی  درمان

 ا بداندر

 اصخخخول -تعریخخخف

 ,TTP  درمخخخان

HUS  را بداند 

 مشخصات و کاربرد خون کامل   •
  يهامشخصات و کاربرد گلبول  •

 قرمز فشرده 
و کاربرد فرآورده    مشخصات •
   دهیاشعه د  یسلول
  يمشخصات و کاربرد فرآورده ها    •
 شسته    یسلول
  يو کاربرد گلبول ها   مشخصات •

 قرمز منجمد  
  يو کاربرد فرآورده ها   مشخصات   •

 پالکت 
  يو کخخاربرد فخخرآورده هخخا  مشخصخخات

 یتیگرانولوس

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ن ین همزما الآن 

 مسئله

 د ی ه نوسامان -1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

ابخانخخه هخخاي کت

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

کاربرد  و  مشخصات 

خون کامل را شخر  

 دهد.

کاربرد  و  مشخصات 

قرمخخخز  يهخخخاگلبول

 حیفشخخرده را توضخخ

 دهد.

کاربرد   مشخصات و 

 یفخخخرآورده سخخخلول

را شخر    دهیاشعه د

 دهد.

د مشخصات و کاربر 

 یسلول يفرآورده ها

شسته شده را شر  

 دهد.

کاربرد   مشخصات و 

قرمخخز  يگلبخخول هخخا

منجمخخخد شخخخده را 

 شر  دهد.

مشخصات و کاربرد  

پالکت  يفرآورده ها

 را شر  دهد.
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کاربرد   مشخصات و 

 يفخخخخرآورده هخخخخا

و  یتیگرانولوسخخخخخخ

 ياجداد  يسلول ها

 دهند را شر  

 تازه  یمشخصات و کاربرد پالسما

رد فهههرآورده و کهههارب مشخصهههات

مشخصات و کهاربرد   اتیپتیوپرسیکرا

 یمشتقات خون

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6همزمان  ینالآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

از  هخا ،اسختفاده

کتابخانخخه هخخاي 

 یتال(دیج

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

کاربرد  و  مشخصات 

تخخخازه )  يپالسخخخما

FFP )   را شخخر

 دهد.

کاربرد   مشخصات و 

فخخخخخخخخخخخخخرآورده 

را  اتیپتیوپرسخخیکرا

 شر  دهد.

کاربرد   مشخصات و 

ا ر یمشخختقات خخخون

 مختصراً شر  دهد

  قیاز تزر  یناش  ينواع واکنش ها ا •
 خون  

 خون    کیتیحاد همول  يها   واکنش •
  یالزم در پ  يهاي ری گیو پ  اقدامات •

   کیتیبروز واکنش همول
  قیتزر  کیتیهمول  ری غ  يواکنشها •

 خون  
   کیتیهمول  ریغ  يتب زا   واکنش •
   کیآلرژ  يها   واکنش •
 خون  قیمرتبط با تزر  يویحاد ر  بآسی

آموز   ( سخنرانی .۱

سش و پاس   پر-2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

نقد مقاله در بخش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6ین همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

هخا ،اسختفاده از 

کتابخانخخه هخخاي 

 دیجیتال(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

ی آزمخخون کتبخخ

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

حخاد  يهخا واکخنش

خخون را   کیتیهمول

 شر  دهد.

 ریخخخغ يواکنشخخخها

 قیخختزر کیخختیهمول

 خون را نام ببرد.

 يتخخخب زا واکخخخنش

را  کیخختیهمول ریخخغ

 شر  دهد.

 يهخخخخا واکخخخخنش

را شخخخر   کیخخخآلرژ

 دهد.

 يویخحخاد ر  بآسی•

 قیخخمخخرتبط بخخا تزر

 حیخخخخون را توضخخخ

 دهد.

 ریووغ یریختوو  هووای واکوونش

  کیتیهمول

 آهن  یگرا بار •

در    بوانیم  یواکنش هوا •

آموز   (سخنرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بخش گفتگو (سامانه  

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ي انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

آزمونهخاي  مدیا،  ویدئوکست،مالتی 

 آنالین ،آموز  آنالین

اسخخخخخختفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسخخخخخخخا ، 

ایبخوک  اینستا، 

از هخا ،اسختفاده 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

انجخام -2درصد  

 22تکخخخخخالیف 

 -3درصخخخخخخد 

 يواکخخخخنش هخخخخا

 ریخخخخغ يریتخخخخ خ

را نخخام  کیخختیهمول

 ببرد.

آهخخن را  يگرانبخخار•

 شر  دهد.
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نقد مقاله در بخش  -4 )نوید خون قیت ر جهی ت

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

حل  -6همزمان ین الآن 

 مسئله

 الین(  ياستور

 ي مجاز يشبکه ها-4

 لیمیا-5

کتابخانخخه هخخاي 

 تال(دیجی

آزمخخون کتبخخی 

 65پایان تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

(تشخخخخریحی و 

 )چهارگزینه اي

 يواکخخخخنش هخخخخا•

 جخخهیدر نت زبخخانیم

خون را شر    قیتزر

 دهد.

 
 ( و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آ الیندئوکست،مالتی مدیا، آزمو های آ الین پادکست، وی): شامل :  وع محتوا*
  

 ( ،استفاده از کتابخا ه های دیجیتال استفاده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرا ،آرمان و ایبوک ها)آموزشهای حمایتی و مکمل :  ** 
 

   (fcc،اسکایپ،زو  ،رو  ،اسکایکا کتادوب اده از محیط فاست)ستاد با دا شجو: ابزارهای تعاملی ا *** 

 ( ...   و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آموزش در گروههای کوچک ) روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجازی : **** 

 ( یابی ، ترکیب قضاوتسطح یادگیری : دا ش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل،  قد وارز***** 

 ( حیطه  گرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش  شان دادن ، ارزشگذاری، سازما دهی ارزشها، درو ی سازی 

حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن 
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 منابع درسي :  

 
❖ Clinical diagnosis and management (Henry) latest ed. 

❖ Hoffbrand hematology latest ed. 

 2018 اصول طب داخلی هاریسون بیماري هاي هماتولوژي ❖
 

 

 : نحوه ارزشيابي  

 ارزشيابي تکویني و ارزشيابي پایاني : 

 .. درصد  مره در  مره  هایی لحاظ می شااود بااه دا شااجو تعلاا  5در صورت رعایت مالک های زیر ..ارزشيابي تکویني :  -

 می گیرد.

 

 
 

 الیف فردی از فضای یادگیری الکترو یک پاسخ به موقع به تک -
 

 و تاالر گفتگو آ الین شرکت فعال در تعامالت  -
 

 

 مشارکت فعاال ه در کوئیز های ثبت شده در ساما ه -

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس : 
 

 ..درصد کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم ( 5.. -

 توسط هر دانشجو(شده م تکالیف فردی انجام رصد کسب شده )از انجاد 5.. -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو( صد کسب شده از انجام تکالیف گروهی ...در5 -

 ...درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری 15 -

 .... درصد کسب شده در آزمون پایان ترم  65 -

 یو، تحقیق و ...( )پورتفول......درصد کسب شده از پروژه های کالسی 2 -

 ه نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد.نمر -
 
 

 مقررات :  

  مره  10حد  مره قبولی : 

 های آ الین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 مشارکت دا شجویان در کلیه آزمو های حین تر ، کوئیزها و امتحان پایا ی ضروری است  
 . گردد یکسر م یینمره از نمره نها میمجاز ن ریغ  بتیهرجلسه غ  ✓

 


