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شتي ردماني جهرم  گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 2خون شناسی 

 تهيه کنندگان:

 اساتيد گروه ....دکتر اکبر هاشمی طير 

کاری   ی مجاز و مرکز آموزش   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي سي  ربانمه رزیی ردكميته با هم

 تدوين کننده: استاد 

 دکتر اکبر هاشمی  طير 

بهمن ماه   1400سال   

   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 دانشکده پزشکی 

 گروه علوم ازمایشگاهی 
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 2  تعداد واحد : 2خون شناسی   نام درس :

 ساعت   ۲  مدت زمان ارائه درس :  ی ایشگاهکارشناسی علوم آزم    رشته و مقطع تحصيلي :

 12-10کالس: یک شنبه  ساعت    زمان  دکتر هاشمی:    و استاد مربوطه   اساتيد همکار   ، مسئول درس  

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه    آموزش:فضای   ۱خون شناسي      پيشنياز :

 مدیریت  

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در سامانه یادگیری  ورت غیرحضوری ارائه می گرددصب ۹۸ورودی یشگاهی علوم آزما جهت دانشجویان  ۲خون شناسی  درس شرح دوره : 

ور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت رد از استاد به منظبازخو الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه  

 و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد.  . 
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 ج یرا یها یو طبقه بند یلوسم یاصول و مبان ✓ 1

 (AML) ۱ حاد یدیلوئ یم یلوسم ✓ 2

 (AML) ۲حاد  یدیلوئ یم یلوسم ✓ 3

 (ALL) حاد کی لنفوبالست یلوسم ✓ 4

 (CML) مزمن یدیلوئ یم یلوسم ✓ 5

 PCV وMMM  ،ET  :ویفراتی لوپرولیم  اختالالت ✓ 6

 (MDS) کیسپالستیلودیم یها سندرم ✓ 7

 (CLL ,PLL ,HCL) ویفرات یلنفوپرول اختالالت ✓ 8

 (نیهوچک ریو غ نی)هوچک لنفوم ✓ 9

 ا ینم یو ماکروگلوبول (MM) لومایم  پلیمالت ✓ 10

 اولیه هموستاز ستمیس ✓ 11

 ی پالکت یهای ماریب ✓ 12

 ثانویه  هموستاز ✓ 13

 مسیرهای انعقاد  ✓ 14
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 انعقاد  یعیطب یو مهارکننده ها کی تی نولیبر یف ستمیس ✓ 15

 تشره درون عروقی من یانعقاد یها یماریب ✓ 16

 یانعقاد ، استعداد به لختگ ضد  – کننده می تنظ یفاکتور ها –انعقاد  ستمیس ✓ 17

18 ✓  

 

 

 

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

ارائه درس بصورت غیر  

 مجازی  

ابزارهای تعاملی استاد  ***

با دانشجو جهت ارائه 

 محتوای درس 

)فضای آموزش    نوع محتوا *

 غیرحضوری( 

آموزشهای  ** ساعت ارائه 

 ایتی و مکمل  حم

 بی روش ارزشیا

)تکوینی و  

 پایانی(

  سطح یادگیری 

 ***** 

و  یلوسممم یاصول و مبانبا  آشنایی  

 جیرا یها  یطبقه بند

آمخخخخوز  (سخخخخننر  ی .۱

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآ  

سخاما   (در قسمت گفتگخو  

 قد فیلم یا تصخویر -3 ) وید

در بنخخش گفتگخخو اسخخاما   

 قد مقال  در بنش -4 ) وید

-5 )سخاما    ویخد(فتگخو گ

در آمخوز    بحث و گفتگخو

حخخ  -6یخخن همامخخا  ال  آ

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

 استتتمهیاز از  ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ی تتوه  تتی ا

لاستتتمهیاز از 

 کمیبخین   یآ

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

و   یلوسم    یتعر-

  جیر  یها یطبق  بند 

 ر  بد  د. 

و   یولوژیدمیبا  پ-

 یها  ی ظر

 آشنا شود.  ت یسیپاتوژ 

،   FAB یطبق  بند -

WHO   در مورد

ها ر  آموز    ی لوسم

 . ند یبب

لوسمی میلوئیدی حاد   آشنایی با  

۱ (AML) 

آمخخخخوز  (سخخخخننر  ی .۱

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآ  

سخاما   (در قسمت گفتگخو  

 قد فیلم یا تصخویر -3 ) وید

در بنخخش گفتگخخو اسخخاما   

 قد مقال  در بنش -4 ) وید

-5 ) ویخد سخاما  (گفتگخو 

بحث و گفتگخو در آمخوز  

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

د اجممتتتتی 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

از  لاستتتمهیاز

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

عریخخ  لوسخخمی حخخاد ت

مایلوبالسخخخخخخخخختی  

(AML و ا 

 پاتوژ یسیت  آ 

آخرین معیارهای  ر ئخخ  

طبقخخخ  شخخدج تهخخخت 

بخخر   AML  و ع    بندی

 FABمبنای 
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حخخ  -6مامخخا  ه یخخنالآ  

 مسئل 
کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

لنفوبالس  کی  می  لوس   آشنایی با  

 ( ALLحاد )

آمخخخخوز  (سخخخخننر  ی .۱

پرسش و پاسخ  -2 )ینالآ  

سخاما   (در قسمت گفتگخو  

 قد فیلم یا تصخویر -3 ) وید

در بنخخش گفتگخخو اسخخاما   

 قد مقال  در بنش -4 ) وید

-5 )سخاما    ویخد(گفتگخو 

بحث و گفتگخو در آمخوز  

حخخ  -6مخخا  یخخن هماالآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی ع  رم  فا رها و   -3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

 سخخخخخختفادج  ز   ساما    وید

شبک   تتماعی 

)و تسخخخخخخخا ، 

 ینستا،  یبخو  

هخا ، سختفادج  ز 

کتابنا خخ  هخخای 

 دیجیتالا

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

 یمبا  •
و   یمولکول
 یها سمیمکا 
در  ت یسیپاتوژ 

و توسع    جادی 
 یدیلنفوئ یلوسم
 اALLحاد )

  یارهایمع
و  ییشناسا

گا ر    و ع  
ALL  در

طبق    ستمیس
  FAB یبند
  ییشناسا •

در  ALL  و ع 
طبق    ستمیس

  WHO یبند
و   ینیبال  تظاهر ت

در  یشخخخگاهیآزما

 ) ALL  و ع 

لوس  می میلوئی  دی آشنا شدن باا  

 ( CML)مزمن 

آموز   (سننر  ی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )دساما    وی(گفتگو 

آموز    بحث و گفتگو در

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

 سخخخخخختفادج  ز   ساما    وید

شبک   تتماعی 

 تسخخخخخخخا ، )و

   ینستا،  یبخو

هخا ، سختفادج  ز 

ابنا خخ  هخخای کت

 دیجیتالا

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

مبا ی   •
مولکولی و مکا یسم 
های پاتوژ یسیت  در 

  توسع  یجاد و 
لوسمی میلوئیدی  

 ا CMLمامن )

 قش  •
  bcr/ablتابجایی  

  ) کروموزوم
دلفیاا در  یجاد الفی

   CMLو توسع  

معیارهای  •
آزمایشگاهی مر ح   
پیشرفت )فازهای  

CML اCML   و
 رتباط آ  با پیش  

 آگهی بیماری  

ویژگخخخخخی هخخخخخای 

موفولوژیکی در فخاز 

یافت   تسریع  مامن، 
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و فخخخاز بالسخخختی  
CML   

 اخکالالت میلوپرولیفراتیو: آشنایی با 

MMM ، ET وPCV 

 

آموز   (سننر  ی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

مقال  در بنش    قد-4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  یرتو س

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

 سخخخخخختفادج  ز   ویدساما     

شبک   تتماعی 

)و تسخخخخخخخا ، 

 ینستا،  یبخو  

هخا ، سختفادج  ز 

کتابنا خخ  هخخای 

 دیجیتالا

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

و  یمولکخخخخول یمبخخخخا 

 یهخخخخخا سخخخخخمیمکا 

و   جادیدر    ت یسیپاتوژ 

،  MMMتوسخخخع  

ET وPCV   

 قش  •

 و یموتاسخخخخخخخخخخخخخ 
JAK2val617phe 

و توسخخخع   جخخخادیدر  

MMM  ،ET و

PCV   
 افت ی •

 یشخخخگاهیآزما یهخخخا

 خخخخخخخخخخخخخخختالالت 

:  ویخخخخخخخخ فر تیلوپرولیم

MMM  ،ET و
PCV 

 

 یسااااندا   اااااآشاااانایی بااااا 

 کیستالسپیلودیم

آموز   (سننر  ی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  تو  مح دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3رصخخخخخخد د

زمخخو  کتبخخی آ

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

 یمولکول  یمبا  •

 و پاتوژ ا  

تظخخخخخخخاهر ت •

و  ینیبخخخخخخخخال

 ر تییخخخخخخخختغ

 یشگاهیآزما

 یرو  هخخخخخا•

 صیتشخخخخخخخخن

 یشخخخخگاهیآزما

در   یآگه  شیپ•

 درما 

آموز   (سننر  ی .۱  ویفراتیاختالالت لنفوپرولآشنایی با 

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (و در قسمت گفتگ

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

 شخخخرکت در-1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

 و پاتوژ ا•  
 ینیبال عو رض

و  رتباط   پیفنوت•
 یآگه شیآ  با پ

 ی ماریب
 ز    ی فتر ق هر •

مو رد فوق  ز  ظر  
 یپیفنوت

 ی  و ع تهش ها•
و   یکروموزوم
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بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

کمیبخین   یآ   یمی -5

 ایجیمیل(

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

 رتباط آ  با  
 یآگه شیپ
 ی ماریب
  یارهایمع•

 صیتشن
 ی شگاهیآزما

 ریاو غ  نیلنفو  ) اوک آشنا شدن با  

 (نی وک 

آموز   (سننر  ی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گو گفت

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65م پایا  تخر

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

 و  لنفخوم  پاتوژ ا•  •

 یهخخا یبنخخد طبقخخ 

 جیر 

 یلنفوم هخا  اتیکل •

و  نیهخخخخخخخخخوچک

رتبخخخ   یارهخخخایمع

و  ینیبخخخال یبنخخخد

 یشگاهیآزما

 یلنفوم هخا  اتیکل •

و  نیهخخخوچک ریخخخغ

رتبخخخ   یارهخخخایمع

و  ینیبخخخال یبنخخخد

 یشگاهیآزما

در  یآگهخخخ شیپخخخ•

 درما 

( و MM) لومایم پلیمالتآشنا شدن با 

 اینمیماکروگلوبول

آموز   (سننر  ی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

  ساما  (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی  رم  فا رها    و ع-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

ام   جخ-2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

و  ت یسخخخخخخیپاتوژ •

 ینیعو رض بال

 یارهخخخخخخخخخخایمع•

 ز   یهر    یصیتشن

هخا)   ی  و ع گاماپخات

 پخخ یمالت ژجیخخبخخ  و

 الومایم

شخخخخخخخخخخخخخو هد •

و رو     یشگاهیآزما

 صیتشخخخن یهخخخا

 یشگاهیآزما

در  یآگهخخخ شیپخخخ•

 درما 

آموز   (سننر  ی .۱ اد خونانعق ستمیسآشنایی با 

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3رصخخخخخخد د

 یریشک  گ

دودما   

   یتی وسیمگالوکار 

و  یمرفولوژ•

 ساختار پالکت 

 قخخش پالکخخت در •
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 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

 خو  د  عقا

آموز   (سننر  ی .۱ یپالکت یهایماایبآشنایی با 

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

ر   قد فیلم یا تصوی -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  یر ستو

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

نهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  آزتو

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

صخخخخخخخخخخد در

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

 ی کتساب  یهایماریب

   یپالکت یو  رث

 گامتر   یدستگاج  گر

فو    یماریب•

  لبر  دیو

 –بر خخارد  یمخخاریب•

  خختالل  –  گال امن

 پالکت  یساختار

آموز   (سننر  ی .۱  موستاز ثانویهآشنایی با 

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

فیلم یا تصویر     قد-3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

مد تتتتدییل ویدئوکستتتالتی 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

 شتتتتتت   

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

معرفی   •
 فاکتورهای   عقادی 

تقسیم   •
 بندی فاکتورها 

عالمت  •
 کمبود  

 وع خو   •
 ریای 

 

آموز   (سننر  ی .۱ مسیرهای   عقاد خو     آشنایی با   •

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

در بنش    قد مقال -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی  رم  فا رها  و ع  -3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

ستتتمهیاز از ا  ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

م   جخا-2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

مسیرهای  •
   عقاد خو   

 صول   •
آزمایش های 

 مربوط   
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بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

لاستتتمهیاز از   یمی -5

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

سیستم فیبرینولیتیک و آشنایی با  

 مهارکننده های طبیعی انعقاد

آموز   (سننر  ی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

ا تصویر   قد فیلم ی -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ما  ین هماالآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ل ویدئوکستتتالتی مد تتتتدیی

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

  ستمی س یمعرف•

    ی تی نولی بریف

   ستمیس ی تا •

هخخخخا و  شیآزمخخخا•

 کاربرد آ ها

آموز   (سننر  ی .۱   عقاد د خ  عروقی منتشرجآشنایی با 

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 ) وید

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 مسئل 

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیولت

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

ویدئوکستتتالتی مد تتتتدییل 

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

از از لاستتتمهی

کمیبخین   یآ 

 ایجیمیل(

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3صخخخخخخد در

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 )چهارگاین   ی

  عقخخاد د خخخ   

عروقخخخخخخخخی  

 منتشرج  

فاکتور هخخای   –سیستم   عقاد  آشنایی با  

ضد   عقاد ،  ستعد د ب     –تنظیم کنندج  

 لنتگی

آموز   (سننر  ی .۱

پرسش و پاس   -2 )ینالآ  

ساما    (در قسمت گفتگو 

 قد فیلم یا تصویر  -3 )د وی 

در بنش گفتگو اساما    

 قد مقال  در بنش  -4 ) وید

-5 )ساما    وید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموز   

ح   -6ین هماما  الآ  

 د ی ساما    و-1

  دوب کا کت -2

 ی   و ع  رم  فا رها-3

  محتو   دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الینا  ی ستور

 ی مجاز یشبک  ها-4

  یمی -5

وکستتتالتی مد تتتتدییل ویدئ

آزتونهتتیآ آننیتتم لآتتتوز  

 آننیم

استتتمهیاز از   ساما    وید

شتتتتتت    

اجممتتتتی د 

)واتستتتتی ل 

اینستتتتتمیل 

ای تتوه  تتی 

لاستتتمهیاز از 

کمیبخین   یآ 

شخخخرکت در -1

 15بحخخخخخخخث 

  جخام -2درصد  

 22تکخخخخخالی  

 -3درصخخخخخخد 

آزمخخو  کتبخخی 

 65پایا  تخرم 

درصخخخخخخخخخخد 

اتشخخخخریحی و 

 می تنظ یفاکتورها

 کنندج   عقاد 

ضد  ید روها•

   عقاد  

 ی ستعد د ب  لنتگ•

 آ    یها شیو آزما

سخخخخندرم ضخخخخد •

 دیپیفسفول
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 )چهارگاین   ی ایجیمیل( مسئل 

 
 ( و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  
 ( ،استفاده از کتابخانه های دیجیتال اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها استفاده از شبکه)آموزشهای حمایتی و مکمل :  * * 
 

   (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  *** 

 ( ...   و pblیادگیری ترکیبی ، فلیپ ،  ، مدلهایآموزش در گروههای کوچک ) غیرمجازی :  روشها و مدلهای ارائه درس بصورت**** 

 ( سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوت***** 

 ( سازی حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها، درونی 

ل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستق
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 منابع درسی :  

 
❖ Clinical diagnosis and management (Henry) latest ed. 

❖ Hoffbrand hematology latest ed. 

 

 : نحوه ارزشيابي  

 ارزشيابي تکویني و ارزشيابي پایاني : 

 ره در نمره نهایی لحاظ می شووود بووه دانشووجو تعلوو  . درصد نم5در صورت رعایت مالک های زیر ...:    ارزشيابي تکویني-

 می گیرد.

 

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک  -
 

 و تاالر گفتگو آنالین شرکت فعال در تعامالت  -
 

 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 ه محاسبه نمره كل درس : نحو
 

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

 توسط هر دانشجو(... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده 5 -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو( ...درصد کسب شده از انجام تکالیف گروهی 5 -

 ورت غیر حضوری ...درصد کسب شده از آزمون میانترم بص15 -

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

 )پورتفولیو، تحقیق و ...( ......درصد کسب شده از پروژه های کالسی 5 -

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

 
 

 مقررات :  

 نمره  10حد نمره قبولی : 

 ن های آنالیتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 م، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است  مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین تر
 . گردد یکسر م یی مرج  ز  مرج  ها میمجاز   ریغ  بتیهرتلس  غ  ✓

 


