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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 0911 - 0011سال تحصيلی  دوم لنيمسا

دانشجو با ساختار فیزیولوژی خون، بیماریهای خون و اصول انتقال خون آشنا شده و خود را برای کابرد خون در اتاق عمل و این درس در  :مقدمه

 .آماده می کنداتاق بهبودی و کنترل واکنش های ناشی از انتقال خون 

 با آشنایی مربوطه،شایع  های بیماری انواع و خونی های سلول انواع عملکرد و ساختمان خونساز، سیستمفراگیری کلیاتی درباره  :هدف کلی

و مراقبتها، مفاهیم شوک و مایع  خون انتقال عوارض خو، انتقال خون و پالسمایی و سلولی های فرآورده انواع نگهداری و تهیه خونی، های گروه

 درمانی

 : اهداف رفتاري

 :انتظار مي رود يان عزيزدر پايان دوره از دانشجو

 
 .را توضيح دهند (خوني هاي سلول تمايز و تکامل گيري، شکلخون؛  ءاجزا)خالصه اي از آناتومي و فيزيولوژي دستگاه خونساز  -1

 .را شرح دهند بيماريهاي خونيعاليم شايع مربوط به انواع  و تستهاي تشخيصي -2

آنمي  اعم از آنمي فقر آهن، آنمي مگالوبالستيک، آنمي آپالستيک،)انواع اختالالت سلولهاي قرمز خون شامل انواع آنمي ها  -3

درمان و  ،و پلي سيتمي را با ذكر تعريف، اتيولوژي، پاتوفيزيولوژي، عالئم و نشانه ها( هموليتيک، آنمي سيکل سل و تاالسمي

 .شرح دهند اقبتمر

و  درمان و انواع اختالالت سلولهاي سفيد خون شامل لوسمي و مولتيپل ميلوما را با ذكر تعريف، اتيولوژي، پاتوفيزيولوژي، عالئم -4

 .شرح دهند مراقبت

و نحوه برخورد با  ولوژي، عالئم، تشخيص، درمان طبيرا با ذكر اتيولوژي، پاتوفيزي DICو  ITPهموفيلي، اختالالت انعقادي شامل -5

 .اين اختالالت حين اعمال جراحي شرح دهند

  .را شرح دهند بدن مايعات و نسوج ساير و پالكت لکوسيت، قرمز، گلبولهاي سطح در Rhو  ABOخوني  هاي گروه سيستم -6

 .توضيح دهند را گيرنده خوني سيستم حفاظت و خون اهداي شرايط و اهداف اصول،  -7

 .دهند شرح راو مالحظات خاص مربوط به اتاق عمل  يخونهاي  فراورده و خون ترانسفيوژن فرايند -8

عوارض مختلف ترانسفوزيون خون و فراورده هاي خوني را نام برده و نحوه تشخيص عاليم، درمان و پيشگيري از عوارض در  -9

 .بيماران هوشيار و بيهوش را شرح دهند

 .دنده شرح را مختلف خوني هاي فرآورده كاربرد و نگهداري تهيه، طرز  -11

 خون شناسی و انتقال خون :نام درس 

 2: تعداد واحد

 نظری :نوع واحد

 اتاق عملکارشناسی : رشته تحصيلیمقطع و 

 2فيزيولوژی  :يا همزمانپيشنياز دروس 

 2551 :مسئول درس تلفن داخلی دفتر

 .متعاقبا ا عالم می گردد: مجازی در دفتر ساعات حضور

 ن ناصری:  مدرس

 خانم ناصری: مسئول درس

 Email: nnaseri@nm.mui.ac.ir                                                             
 سامانه آموزش مجازی سيما:   کالسمکان 

 شنبه ها : روز کالس 

 00/2/0011  :تاريخ امتحان ميان ترم

 09/0/0011 :تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



 را شرح دهنددر اتاق عمل خون و مالحظات خاص  يكاربرد فاكتورهاي انعقاد موارد  -11

 .انواع شوک را از نظر پاتوفيزيولوژي، يافته هاي هر يک از مراحل و درمان آن با هم مقايسه كند -11

 .انواع محلول هاي وريدي، محتوي و كاربرد آنها را شرح دهد -11

 :تدريس روش

 آنالین گروهی بحث و پاسخ و پرسش سخنرانی،

 :فراگيران فعاليتهای

 آنالین و بحث گروهی( ش آزمون و پس آزمونپی)شرکت در پرسش و پاسخ  -2درس؛ آنالین در تمام جلسات و کامل فعال ، حضور به موقع -1
 ه های پژوهشی جدیدمنابع و یافت بر اساس پاسخ به سواالت درسی مطرح شده در کالس جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی -3

 :روش ارزشيابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 آزمون میانترم

 پروژه کالسی 

 (تکالیف علمی و حضور فعال کالسی)
3 

 11 آزمون پایان ترم
 21 جمع نمره

 

 :منابع اصلی درس

1. Text book of Blood banking and transfusion Medicine; Rudman S.V; late edition 

2. Blood Banking and Transfusion Medicien: Basic principles & Practice, Hillyer; late Edition 

3. Clinical practice of Transfusion medicine L.D. Pet Z, S.N. Swisher; late edition 

 

 .0912چاپ اول پورفرزاد زهرا و همکاران، خون شناسی و انتقال خون، تهران، انتشارات جامعه نگر، . 0

 .0919فاطمه جاللی نیا، تهران، اندیشه رفیع، : برونر و سودارث، درسنامه پرستاری داخلی جراحی خون، ترجمه. 5

 

 

 

 

 

 

 

 



 خون شناسی و انتقال خونجدول زمانبندی درس 

 

 

 جلسه تاریخ ساعت رئوس مطالب

 سيستم فيزیولوژی و معرفی طرح درس ـ مروری بر آناتومی

  خونساز
 0 2/02/11  00:91ـ  09

 1/02/11  00:91ـ  09 در بيماریهای خونی تستهای تشخيصی و عالیم شایع
2 

 9 01/02/11  00:91ـ  09 (آنمی فقر آهن )اختالالت سلولهای قرمز خون  انواع مروری بر

 29/02/11  00:91ـ  09 آنمی آپالستيک ـ  گالوبالستيکمآنمی های 
0 

 5 00/0/0011  00:91ـ  09 مروری بر پلی سيتمی ـ آنمی های هموليتيک 

لوسمی و  نوتروپنی، ) مروری بر اختالالت سلولهای سفيد خون 

 ( مولتيپل ميلوما
 1 20/0/0011  00:91ـ  09

 7 22/0/0011  00:91ـ  09 ادامه اختالالت سلول های سفيد خون 

 خونریزی دهندهاختالالت  مروری بر اختالالت خونریزی دهنده

 ( و هموفيلیITP ترومبوسيتوپنی، )

 2 0/2/0011  00:91ـ  09

 9 00/2/0011  00:91ـ  09 آزمون ميان ترم

 10 02/2/0011  00:91ـ  09 ـ شرایط اهدای خون   Rhو  ABOسيستم گروههای خونی 

 11 25/2/0011  00:91ـ  09 فرایند ترانسفوزیون خون و فرآورده ها  

 12 0/9/0011  00:91ـ  09 مشخصات و کاربرد آنها : انواع فراورده های خونی

 13 2/9/0011  00:91ـ  09 عوارض ترانسفوزیون خون 

تشخيص عالیم، درمان و پيشگيری از عوارض ترانسفوزیون در 

 بيماران هوشيار و بيهوش
 14 05/9/0011  00:91ـ  09

اتاق عمل ـ آشنایی با مالحظات ویژه در ترانسفوزیون خون در 

 .فاکتورهای انعقادی
 15 22/9/0011  00:91ـ  09

 16 21/9/0011  00:91ـ  09 پاتوفيزیولوژی، مراحل و درمان: انواع شوک

 17 5/0/0011  00:91ـ  09 انواع محلول های وریدی و کاربرد آنها


