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رئوس مطالب تئوری

هفته
اول

مقدمه ،واژه شناسی ،آشنایی با اعمال خون ،تکامل بافت های خونساز و استم سل ها

دوم

اریتروپویز و متابولیسم RBC

سوم

اختالالت مورفولوژیک اریتروسیت

چهارم

آنمی

پنجم

مغز استخوان و آشنایی با ردههای گلبولهای سفید و پالکتها

ششم

اختاللهای کمی و کیفی گلبول های سفید

هفتم

بدخیمیهای بافت خونساز

هشتم

ارزیابی عملکرد کلیه

نهم

تفسیر آزمایش کامل ادرار

دهم

ارزیابی عملکرد کبد

یازدهم

ارزیابی عملکرد پانکراس

دوازدهم

پروتئینهای پالسما

سیزدهم

پاراتیروئید

چهاردهم

ترانسودا و اکسودا ،مایع مفصلی

پانزدهم

مایع مغزی نخاعی

شانزدهم

انعقاد

نحوه ارزشیابی 16 :نمره پایان ترم 4 ،نمره میان ترم و ارزیابی مستمر طی ترم
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رئوس مطالب عملی

هفته
اول

مواد ضد انعقاد ،تهیه گسترش خون و رنگ آمیزی

دوم

CBC

سوم

CBC

چهارم

آشنایی با خون حیوانات اهلی

پنجم

آشنایی با رده اریتروئیدی BM

ششم

مورفولوژی  RBCو آنمی

هفتم

آشنایی با رده میلوئیدی BM

هشتم

اختالالت گلبولهای سفید

نهم

ارزیابی عملکرد کلیه Creatinine, Urea.

دهم

آزمایش کامل ادرار

یازدهم

ارزیابی عملکرد کبد ()AST,ALT.ALP

دوازدهم

ارزیابی عملکرد کبد ()Chol, Bili

سیزدهم

اندازه گیری الکترولیتهای سرم

چهاردهم

اندازه گیری پروتئینهای سرم ()TP, Alb, Glo

پانزدهم

آزمایشهای فعالیت پانکراس

شانزدهم

آشنایی و کار با دستگاه شمارشگر الکترونیک هماتولوژِی()Cell counter
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