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 هدف کلی درس :
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 آناتومی و فیزیولوژی و بررسی و شناخت سیستم خونساز بدنآشنایی با  -1

 اختالالت خونی غیر بدخیمشنایی با آ -2

 و تاالسمیبیماری سیکل سل )سلولهای خونی داسی شکل( آشنایی با  -3

 خونریزی دهندهاختالالت آشنایی با  -4

 آشنایی با لوسمی و سندرم هوچکین -7

 اصول تزریق خون و شیمی درمانی و اصول تسکین درد در اختالالت خونیآشنایی با  -6

 

 
 کلی هر جلسه: اهداف ویژه به تفکیک اهداف

 
 

 هدف کلی جلسه اول:

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی و بررسی و شناخت سیستم خونساز بدن -1

 
 اهداف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 پاتوفیزیولوژی تولید سلولهای خونی را شرح دهد -1-1

 مراحل تشکیل گلوبولهای قرمز را توضیح دهد. -1-1

 آگرانولوسیت را نام ببرد سلولهای خونی گرانولوسیت و -1-3

 نقش پالکتها را در انعقاد خون توضیح دهد -1-4

 عوامل موثر بر سیستم ایمنی بدن را شرح دهد -1-7

 مکانیسم ایجاد التهاب در مقابل پاتوژن خارجی را توضیح دهد  -1-6

 بررسی و شناخت سیستم خونساز بدن را شرح دهد -1-5



 
 هدف کلی جلسه دوم:

 ایی با اختالالت خونی غیر بدخیمنآش -2

 
 اهداف ویژه جلسه دوم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 پاتوفیزیولوژی آنمی آپالستیک را توضیح دهد -1-1

 های پرستاری از آنمی آپالستیک را بیان کندمراقبت -1-1

 ای را شرح دهدپاتوفیزیولوژی آنمی تغذیه -1-3

 های پرستاری از آنمی را بیان کندمراقبت -1-4

 ی را توضیح دهدپاتوفیزیولوژی آنمی هموالیتیک اکتساب -1-7

 مراقبتهای پرستاری و اقدامات درمانی از آنمی هموالیتیک اکتسابی را بیان کند -1-6

 پاتوفیزیولوژی آنمی هموالیتیک ارثی را توضیح دهد -1-5

 
 هدف کلی جلسه سوم:

 

 آشنایی با بیماری سیکل سل )سلولهای خونی داسی شکل( و تاالسمی -3

 
 اهداف ویژه جلسه سوم:

 باید قادر باشد:در پایان دانشجو 

 پاتوفیزیولوژی آنمی سیکل سل را توضیح دهید -3-1

 مراقبتهای درمانی و حمایتی آنمی سیکل سل را شرح دهد -3-1

 پاتوفیزیولوژی انواع مختلف تاالسمی را توضیح دهد  -3-3

 های پرستاری و حمایتی از تاالسمی را شرح دهدمراقبت -3-4

 
 :جلسه چهارمهدف کلی 

 

 هآشنایی با اختالالت خونریزی دهند -4

 اهداف ویژه جلسه چهارم:             
 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 عالئم بالینی اختالالت خونریزی دهنده را توضیح دهد -4-1

 پاتوفیزیولوژی هموفیلی را شرح دهد -4-1

 مراقبتهای پرستاری از هموفیلی را بیان کند -4-3

 پاتوفیزیوبولوژی انعقاد منتشر داخل عروقی را شرح دهد -4-4

  
 هدف اصلی جلسه پنجم:

 و سندرم هوچکین شنایی با لوسمیآ -7

 اهداف ویژه جلسه پنجم:
 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 پاتوفیزیولوژی لوسمی حاد و مزمن را شرح دهد .7-1-1

 مراقبتهای درمانی و حمایتی از بیماران با لوسمی حاد و مزمن را توضیح دهد .7-1-1

 عالئم بالینی سندرم هوچکین را بیان کند .7-1-3

 مراقبتهای پرستاری و اصول درمانی در سندرم هوچکین را شرح دهد .7-1-4

 



 
 

 هدف اصلی جلسه ششم:

 اصول تزریق خون و شیمی درمانی و اصول تسکین درد در اختالالت خونیآشنایی با  -6

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

  وضعیت درد در بیماران با اختالالت خونی بررسی نماید -6-1

 بررسی وضعیت درد در بیماران تحت شیمی درمانی را مشخص کند -6-1

 اقدامات غیر دارویی تسکین درد در بیماران مبتال به اختالالت خونی را توضیح دهد -6-3

 روشهای درمانی دارویی برای تسکین درد در بیماران مبتال به اختالالت خونی را شرح دهد -6-4

 ضیح دهداصول دسترسی به وریدهای محیطی و مرکزی را تو -6-7

 انواع فرورده های خونی برای تزریق را بیان کند -6-6

 اصول مراقبتی از تزریق خون را توضیح دهد -6-5

 اصول مراقبتی از شیمی درمانی را شرح دهد -6-8
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سایتها و مقاالت معتبر علمی، بکارگیری رویکرد از ، استفاده سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گروهی 

 ، کار عملیعملکرد مبتنی بر شواهد
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 14-16 بعداز جلسه دوم به  (11) 2 سخنرانی

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

های کالسی با رود دانشجویان در کالس حضور فعال  داشته باشند و برای شرکت در بحثانتظار می -1

 مطالعه قبلی وارد کالس شوند.

 غیبت در هر یک از جلسات کالس در ارزشیابی پایانی موثر است. -1

رود که ویت رویکرد عملکرد مبتنی بر شواهد است، لذا انتظار میتقهدف کالسهای دانشجویان  -3

 دانشجویان جهت ارائه کنفرانسهای خود از منابع متعدد، جدید و چالش برانگیز استفاده نمایند.
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)سلولهای خونی داسی شکل( و 

 تاالسمی

 

 عبدی
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