
 

 

                    

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 
  1آزمایشگاه هماتولوژی   نام و کد درس: 

 

 2تعداد واحد: 

 

 30تعداد جلسات: 

 

 ساعت  دو: مدت هر جلسه

 زمان : 

 علوم آزمایشگاهی  4دانشجویان ترم  :فراگیران 1همزمان با هماتولوژی  پیش نیاز: 

 حسین حبیبی مشخصات استاد درس : 

 لمی تمام وقت عهیئت حضور : ت اساع

  Habibih@varastegan.ac.irپست الکترونیکی :  آدرس

 مطابق با کاریکلوم وزارت بهداشت 1لوژی وتاآموزش سرفص های آزمایشگاه همکلی: هدف 

 

   شرح درس: 

آموزش اصوووخ نویگیر، ش شوو ارش سوولولنا، نویی ش سنیش رنووترش ریو آمیز، و موالهش سوولوخ با، نویی یییهی و س ییرا  

 مورفولوژیکی آینا در بی ار، با، نویی

 سدریس یظر، و ع لی پروسکل با، ایجام آزمایشا  و یظار  بر ایجام آینا سوسط دایشجویان   فعالیت استاد: 

 روپوش، حضور به موقع ، رعایت نکات ایمنی  پوشیدن الزامی  قوانین کالس :

حضور بش موقع در آزمایشگاهش رعایت قوایین آزمایشگاهش سنیش رزارش کار برا، بر جلنش ش   های دانشجویان: وظایف و فعالیت

 آمادری بر، پاسخ بش سواال  مربوط بش جلنش قیل

 و یظر، امتحان ع لی امتحان ,سکالیف ایجام و آزمایشگاه در فهاخ شرکت : آیتم() با تعیین میزان نمره هر شیوه ارزشیابی

 پاسخ بش سواال  در بر جلنش .سرم پایان ع لی

   دیتا پروکتورش میکروسکوپ مجنز بش ماییتورش و کلیش لوازم آزمایشگاه ب اسولوژ،  : آموزشی امکانات

ایجام ع لی آزمایشا  )آموزش بش  -سخنرایی و سدریس یظر، بخش ع لی ب راه با پرسش و پاسخ از دایشجویان   :  آموزش روش

یریق کامالً ع لی در آزمایشگاه ایجام میشود . در ابتدا بش دایشجویان جزوه روش کار ب راه با نالصش ا، از اساس سنت ش موارد نوا 

نا، ع لی داده می شود و بوور نالصش در مورد آزمایش سوضیح داده می شود سپس و ... حداقل یک بفتش قیل از بررزار، کالس

یفره سقنیم شده و سر بر میز مخصوص قرار می ریرید و بر دایشجو بوور جدارایش سنت را ایجام  3یا   2دایشجویان در رروبنا، 

را بوور دقیق با ذکر واحد رزارش می کنند . در  می دبد. دایشجویان سنت را بوور کامل ایجام داده و یی رزارش کار مقادیر سنت

  ابتدا، بر جلنش از موالب جلنش قیل کوئیز ررفتش می شود و چند دقیقش بش پرسش و پاسخ انتصاص می یابد(.

آنرین  Laboratory Heamatologyب اسولوژ، دیویدسونش روش با، ع لی در آزمایشگاه ب اسولوژ، دکتر رضواییش   منابع:

 ادیت.
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ساریخ  جلنش

 ارائش

 ابداف انتصاصی سرفصل موالبعنوان   

 :روددر پایان این جلنش از دایشجو ایتظار می

 ازا، بش ییاز مورد سجنیزا  و مواد

 دایشجویان رروه بر

 

اصوخ نویگیر، و ایواع ضد ایهقادبا و آشنایی با   1

 سلولنا، نویی

اصوخ نویگیر، و ایواع ضد  دایشجو باید بتواید

 ایهقادبا و آشنایی با سلولنا، نویی را فرا ریرد

  ش چنب زنمش%70راروش سریوش پنیش الکلش اسایل CBC,ویاخ 

 میز ی ویش ریر،ش فشارسنجش سخت ی ویش ریر،ش سفتی باکسش کلیش لوازم موجود در آزمایشگاه

 سنیش ,نویی سلولنا، آمیز، ریو اصوخ  2

 با موالهش و آمیز، ریو ایجام و نون رنترش

 )دوجلنش( .میکروسکوپ

آشنایی با ریو آمیز، ری نا و یحوه سنیش اس یر نون 

 محیوی

 ریو ری ناش متایلش الم ش مدادش

 وسایل ی ویش ریر، ش میکروسکوپ

بش  ESRو ایجام سنت  ب اسوکریت ریر، ایدازه  3

 )دوجلنش( روش وستر ررین

لولش مویینش قرمز و آبیش ن یر ب اسوکریتش نط کش ب اسوکریتش لولش وستر ررینش س پلر و  ESRت و یب اسوکرسوایایی در کنب ایجام 

 سایتریفیوژ میکرب اسوکریتش پایش سدی انش یوک س پلر

 ب اسیتومتر بروش سفید رلیولنا، ش ارش  4

 ش ارش سصحیح روش آموزش و دستی

 NRBCاز ش ارش  پس لکوسیتنا

صحیح لکوسیت و شنانت دقیق الم سوایایی ش ارش 

 یئوبار

 محلوخ مارکایوش الم یئوبار و المل ش لولش ب ولیز

 میکروسکوپ کایتر دیف

ایدکننا،  محاسیش و قرمز رلیولنا، ش ارش  5

MCVشMCH شMCHC 

ش ارش اریتروسیت با بش روش دستی و محاسیش 

 ایدکس با، اریتروسیت

 یئوبارشمحلوخ بایم یا یرماخ سالینش الم 

 میکروسکوپش ماشین حناب

 با مقاینش و دستی روش بش پالکتنا ش ارش  6

 موالهش و نویی رنترش در سخ ینی ش ارش

 .پالکتنا مرفولوژ،

سوایایی ش ارش پالکت بش روش دستی و مقاینش با الم 

 ریو شده و روش دستگابی

 محلو پالکنانش الم یئوبارش پتر، دیشش پنیش مریوب

 کایترمیکروسکوپش 

 و نویی رنترش سنیش ,رسیکولوست ش ارش  7

 بخصوص قرمز رلیولنا، مرفولوژ، موالهش

 ) دوجلنش( حالت پلی کرومازیا

آشنایی باریو با، حیاسیش و ش ارش رسیکلوینت با و 

 مشابده اجنام باینز و رلف باد،
 ریو رسیک) کریزخ بلوش ییومتیلن بلوش( المش ایواع س پلر و یوک س پلر

 درجش ش میکروسکوپش کایتر 37مار، بن 



 

 

 ریو ,یرماخ فرد نویی رنترش ، سنیش  8

 Differential  count ایجام  و آمیز،

 دارش الم ش ریو ری ناش EDTAنون ساره  دیف دقیق لکوسیت با

 میکروسکوپش کایتر

 استخوان م ز و محیوی نویی المنا، موالهش  9

 )دوجلنش( .قرمز رلیوخ دودمان آموزش جنت

 الم با، یرماخ و آماده م ز استخوان مشابده اجداد اریتورسیت با در ی ویش م ز استخوان

 میکروسکوپش دیتا پروژکتور

 میکروسیتیک با، آی ی نویی المنا، موالهش  10

 رزارش یحوه آموزش و بیپوکرومیک

 )سش جلنش( .قرمز رلیوخ مرفولوژ،

 با، آماده ب اسولوژ، با موفولوژ، غیر ی اخ اریتروسیتالم  مشابده مورفولوژ، غیر یرماخ اریتروسیت با

 میکروسکوپش دیتا پروژکتور

موالهش موفولوژ، سهییرا  غیر لوس یک رلیوخ   11

 ) دوجلنش(    با، سفید

 الم با، آماده ب اسولوژ، با موفولوژ، غیر یرماخ لکوسیت مشابده مورفولوژ، غیر یرماخ لکوسیت با

 پروژکتورمیکروسکوپش دیتا 

 کیت ایدازه ریر، ب ورلوبینش کالییراسور ب ورلوبین دستی روشسهیین مقدار ب ورلوبین بش  ایدازه ریر، ب ورلوبین  12

 اسپکتورفتومتر

 G6PDکیت  G6PDآشنایی با ایدازه ریر، آیزیم  و یحوه رزارش آن G6PD ایجام   13

       و یحوه رزارش آن  LE Cellایجام سنت   14

 دوجلنش() 

 پرخ شیشش ا،ش سوزن سش رردش بشرش لولش مویینش ش الم   المل ش ریو آمیز، ری نا LEمشابده سلوخ 

 سل کایتر اسوما  ش ایزوسونش الیز  آشنایی با دستگابنا، ش اریده سلولی اسوما  ش ارش اسوما  سلولی    15

آشنایی با سدی ان ریدر اسوما  و یحوه نوایش  سدی ان اسوما    16

 سنت با آن 

 سدی ان ریدرش لولش مخصوص سدی ان دستگابی 

اشنایی با یحوه ای ینان از درستی یتایج سل کایتر  رفع موارد نوا در سل کایتر و سدی ان ریدر   17

 و سدی ان ریدر 

 نون کنترخ ش کالییراسور سدی ان 

18  Review 1  ، افتراق لکوسیت، کنترل شمارش پالکت و  دیف زدن
 لکوسیت

 الم های رنگ شده با گیمسا ،

19  Review 2 خون تازه ، الم نئوبار شمارش با الم نئوبار 

   امتحان عملی  20



 

 تست های جایگزین در صورت بوجود آمدن شرایط خاص

 هدف کلی عنوان درس

تعداد دانشجویان/ 

 گروه ها

مواد مورد نیاز 

 دانشجو/گروه ها

 وسایل و تجهیزات مورد نیاز مواد مورد نیاز
تاریخ برگزاری 

 جلسه

sickling test  ارزیابی اریتروسیتنا، داسی شکل

 در نون

  میکروسکوپ متابی سولفیتش الک یاننش الم و المل دورروه

رنگ آمیزی آهن خون محیطی و 

 مغز استخوان

ارزیابی مقدار آبن موجود در 

با و پیش ساز با، اریتروسیت 

 آن

درصدش فروسیایید  4اسید کلریدریک  دورروه

درصدش رنترش م ز استخوان  4پتاسیم 

 یا نون محیویش متایوخش فوشین رقیق

  میکروسکوپ

ارزیابی ابتدایی و ضهیت ایهقاد،  CT, BTانجام تست های انعقادی 

 بی ار

  درجش  37بن مار،  الینتش الم ش کاغذ صافیش کویومتر دورروه


