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 بسمه تعالی

 دانشگاه آزاد سالمی

 واحد بجنورد

 ..…………  course planترمی  دوره  طرح 

 

 98-97دوم نیمسال تحصیلی:  *.                                         3پرستاری بزرگساالن، سالمندان  نام درس:

 کارشناسی پرستاری ی:رشته و مقطع تحصیل .*                                                         پرستاری و مامایی دانشکده:

 2پرستاری بزرگساالن، سالمندان  درس پیشنیاز: .*                                      جلسه( 5-)هماتولوژی واحد 4 * تعداد واحد: 

       12تا  10چهارشنبه  * روز و ساعت برگزاری: 

 پرستاری *.گروه آموزشی:                                                 203کالس شماره  محل برگزاری: .* 

 فاطمه داوریمدرسین: نام 

 رشنبهچهاروزهای تماس با مسئول درس:                                                 فاطمه داوری ول درس:ئمسنام 

 davari1388@yahoo.comپست الکترونیک    32296985تلفن:    دانشکده پرستاری و ماماییآدرس دفتر: 

 یایع هماتولوژایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت ش: هدف کلی درس

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 هدزای خون را به تفکیک شرح دجا .1

 فرآیند های هماتوپوئز را شرح دهد .2

 نکات مورد توجه در شرح حال و معاینه فیزکی بیماران مبتال به اختالالت خون را شرح دهد .3

 تست های تشخیصی در بیماری های خون را تفسیر نماید .4

 اقدامات پرستاری در اسپلنکتومی را لیست نماید .5

 تعریف و اندیکاسیون های افرزیس را شرح دهد .6

 سلول های بنیادی در درمان اختالالت خونی را شرح دهدپیوند  .7

 بتومی در اختالالت حونی را شرح دهدفل .8

 نحوه تهیه فرآورده های خونی را شرح دهد .9

 انواع فرآورده های خونی را از نظر اجزا، اندیکاسیون و مداخالت پرستاری در کاربرد هریک را مقایسه نماید .10

 یون فرآورده های خونی را شرح دهداقدامات قبل، حین و پس از ترانسفوز .11

 تظاهرات، روش تشخیصی، پیشگیری و درمان آنمی فقر آهن را شرح دهد .12

 تظاهرات، روش تشخیصی، پیشگیری و درمان آنمی مگالوبالستیک را شرح دهد .13

 تظاهرات، روش تشخیصی، پیشگیری و درمان تاالسمی را شرح دهد .14

 داسی شکل را شرح دهد تظاهرات، روش تشخیصی، پیشگیری و درمان انمی .15

 ازفرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای ارائه اقدامات پرستاری در انمی ها استفاده نماید .16

 ا شرح دهدرپاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، روش های تشخیصی، درمان و مداخالت پرستاری در اختالالت خون ریزی دهنده  .17

 ا شرح دهدرپاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، روش های تشخیصی، درمان و مداخالت پرستاری در انواع اختالالت پلیسیتمی  .18

 را شرح دهد DICپاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، روش های تشخیصی، درمان و مداخالت پرستاری در  .19

 خالت پرستاری در انواع لوسمی را شرح دهدپاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، روش های تشخیصی، درمان و مدا .20

 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، روش های تشخیصی، درمان و مداخالت پرستاری در لنفوم را شرح دهد .21

 دپاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، روش های تشخیصی، درمان و مداخالت پرستاری در مولتیپل میلوما را شرح ده .22

 دوت ها و مداخالت پرستاری در استفاده از دارو های ترومبوتیک را شرح دهد روش های کنترل، عوارض، انتی .23

 

 

 سخنرانی، بحث و گفتگو با استفاده از نمایش اسالیدشیوه تدریس: 
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  نحوه ارزشیابی دانشجو:
 نمره(1حضور فعال درکالس)

 نمره( 3فعالیت دانشجو و انجام تکالیف)

 نمره( 16امتحان پایانی)

  : برخورد با غیبت و تاخیر دانشجونحوه مقررات و 

 جلسه( 1 –جلسات کالس  4/1غیبت مجاز)

 بیش از یک جلسه تاخیز غیبت محسوب می شود

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 شرکت فعال در بحث های کالسی 

 پاسخگویی به سواالت محتوای جلسه قبل

 (CBSتفسیر تست های تشخیصی رایج هماتولوژی)

 ای هماتولوژی و ارائه در کالسجست و جو نکات و تازه ه

 * تاریخ امتحان میان ترم:  

      تاریخ امتحان پایان ترم: 

  سش و پاسخ از اهمیت برخوردار استحضور فعال در کالس و مشارکت در پر* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: 

 :یمنابع اصل
1. Smeltzer, S.C. & Bare, B., Brunner and Suddarth’s Text book of Medical Surgical 

Nursing.(last ed) ,Philadelphia: Leippinocott 
2. Black, H.M., Hawks, J.H., keen, A.M., Medical Surgical Nursing.(last ed.) .      

Philadelphia: saundres 
 :منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

www.googleschular.com 
 

 

 ..... یبرنامه درس جدول زمان بندی

  

 مدرس عنوان اعتس روز

آمادگی الزم مالحظات / 

دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

 مطالعه منابع فاطمه داوری اجزای خون، هماتوپاز،هموستاز، بررسی و شناخت در اختالالت خونی 12-10 چهارشنبه

 عه منابعمطال فاطمه داوری روش های درمانی در اختالالت خون  12-10 چهارشنبه

 مطالعه منابع فاطمه داوری انمی ها 12-10 چهارشنبه

 مطالعه منابع فاطمه داوری لوسمی، لنفام و سایر بدخیمی ها 12-10 چهارشنبه

 مطالعه منابع فاطمه داوری اختالالت خون ریزی دهنده 12-10 چهارشنبه

 


