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ﻣدرس :ﻓرزاﻧﮫ ﮐﺎظم زاده

ھدف ﮐﻠﯽ درس
آﺷﻧﺎ ﮐردن و اﯾﺟﺎد ﺗواﻧﺎﯾﯽ در ﻓراﮔﯾران ﺟﮭت اراﺋﮫ ﻣراﻗﺑت ﺑﮫ ﻣددﺟوﯾﺎن ﺑزرﮔﺳﺎل و ﺳﺎﻟﻣﻧد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت و
ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﮑﯽ وﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ،ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻓرآﯾﻧد ﭘرﺳﺗﺎری از ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺗﺎ ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد
ﺑرآﻣوزش ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرو ﻣﺣورﯾت ﺧﺎﻧواده
اھداف ﮐﻠﯽ ﺟﻠﺳﺎت
 -1آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ آﻧﺎﺗوﻣﯽ و ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﺳﯾﺳﺗم ﺧوﻧﺳﺎز  /ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺧوﻧﺳﺎز ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ،ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺗﺳﺗﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و ﻋﻼﯾم ﺷﺎﯾﻊ
 -2آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ روﺷﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧﯽ و ﺗراﻧﺳﻔوزﯾون ﺧون
 -3آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻣﯽ ھﯾﭘوﭘروﻟﯾﻔراﺗﯾو
 -4آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻣﯽ ھﻣوﻟﺗﯾﮏ
 -5آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ھﻣوﮐروﻣﺎﺗوز ارﺛﯽ ،ﭘﻠﯽ ﺳﯾﺗﻣﯽ ،ﺑزرﮔﯽ و ﭘﺎرﮔﯽ طﺣﺎل،
آﮔراﻧوﻟوﺳﯾﺗوز
 -6آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧرﯾزی دھﻧده
 -7آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻟوﺳﻣﯽ
 -8آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﻟﻧﻔوﻣﺎ و ﻣوﻟﺗﯾﭘل ﻣﯾﻠوﻣﺎ
 -9آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺷﺗم اﻋﺻﺎب ﻣرﮐزی وﻣﺣﯾطﯽ،روﺷﮭﺎی ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ وﺣرﮐﺗﯽ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑررﺳﯽ
اﺧﺗﻼﻻت ھوﺷﯾﺎری
 -10آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺷﺗم اﻋﺻﺎب ﻣرﮐزی وﻣﺣﯾطﯽ،روﺷﮭﺎی ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ وﺣرﮐﺗﯽ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺑررﺳﯽ
اﺧﺗﻼﻻت ھوﺷﯾﺎری)اداﻣﮫ(
 -11آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺗﺷﻧﺞ و ﺻرع وﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی و ﺣﻣﻠﮫ ﮔذرای اﯾﺳﮑﻣﯾﮏ
 -12آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺳردرد و اﻧواع آن
 -13آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺗوﻣورھﺎی ﻣﻐزی
 -14آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﻣﻐزی
 -15آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧرﯾزی دھﻧده ﻣﻐزی
 -16آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺻدﻣﺎت ﻣﻐزی و ﻧﺧﺎﻋﯽ
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 -17آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت دژﻧراﺗﯾو ﻣﻐزی)ﭘﺎرﮐﯾﻧﺳون،ﻣوﻟﺗﯾﭘل اﺳﮑﻠروزﯾس،اﻟزاﯾﻣر،ﻣﯾﺎﺳﺗﻧﯽ ﮔراو(
 -18آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت دژﻧراﺗﯾو ﻣﻐزی)ﮐره ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗون،ﺳﻧدرم ﮔﯾﻠن ﺑﺎره(ALS،
 -19آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ﻣﺣﯾطﯽ وﻧﺧﺎﻋﯽ)ﻓﻠﺞ ﺑل،ﺗوﻣورھﺎی ﻧﺧﺎﻋﯽ،ﺑﯾرون زدﮔﯽ دﯾﺳﮏ
ﮐﻣر(
اھداف وﯾژه رﻓﺗﺎری ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ اھداف ﮐﻠﯽ ھرﺟﻠﺳﮫ
ﺟﻠﺳﮫ اول
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ آﻧﺎﺗوﻣﯽ و ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﺳﯾﺳﺗم ﺧوﻧﺳﺎز  /ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺧوﻧﺳﺎز ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ،
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺗﺳﺗﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و ﻋﻼﯾم ﺷﺎﯾﻊ
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾرﺑﺗواﻧد:
 -1اﺟزای ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔﺎظﺗﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -2ﻋﻣﻠﮑرد ھرﯾﮏ از اﺟزای ﺳﯾﺳﺗم ﺧوﻧﺳﺎز را ﺑطور ﻣﺧﺗﺻر ﺷرح دھد
 -3اﺟزای ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺧون و وظﺎﯾف ھر ﯾﮏ از اﺟزا را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -4ﻓرآﯾﻧد ﺗوﻟﯾد و ﺗﺧرﯾب  RBCھﺎ را ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
 -5اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف  WBCھﺎ ﻧﺎم ﺑرده و ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد
 -6ﻧﻘش ﭘﻼﮐﺗﮭﺎ را در ﮐﻧﺗرل ﺧوﻧرﯾزی ﺑطور ﻣﺧﺗﺻر در دو ﺳطر ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧد
 -7اﻧواع ﻣﺳﯾرھﺎی اﻧﻌﻘﺎدﺧون را ﻧﺎم ﺑرده و ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ در ﯾﮏ دﯾﺎﮔرام ﻧﺷﺎن دھد
 -8ﻧﺣوه ﮔرﻓﺗن ﺷرح ﺣﺎل از ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -9ﻋﻼﯾم و ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧﯽ را ﻟﯾﺳت ﮐﻧد
 -10ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧﯽ را را ﺷرح دھد
 -11ﺗﺳﺗﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ راﯾﺞ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -12ﻣﻘﺎدﯾر ﻧرﻣﺎل ھر ﯾﮏ از ﺗﺳﺗﮭﺎی ھﻣﺎﺗوﻟوژﯾﮑﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
 -13آﺳﭘﯾراﺳﯾون و ﺑﯾوﭘﺳﯽ ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان را ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺷرح دھد
 -14ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری را در آﺳﭘﯾراﺳﯾون و ﺑﯾوﭘﺳﯽ ﻣﻐز اﺳﺗﺧوان ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺟﻠﺳﮫ دوم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ روﺷﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧﯽ و ﺗراﻧﺳﻔوزﯾون ﺧون
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1اﻧواع روﺷﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ھر ﮐدام را ﺑطور ﻣﺧﺗﺻر ﺷرح دھد
 -2اﻧواع ﻓرآوردهھﺎی ﺧوﻧﯽ را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -3ﺷراﯾط ﻧﮕﮭداری اﻧواع ﻓرآوردهھﺎی ﺧوﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -4اﻧواع اھدای ﺧون را ﺷرح دھد
 -5ﻋوارض ﺗراﻧﺳﻔوزﯾون ﺧون را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -6ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ و ﺗوﺟﮭﺎت ﭘرﺳﺗﺎری ﻗﺑل از ﺗراﻧﺳﻔوزﯾون ﺧون را ﺷرح دھد
 -7ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ و ﺗوﺟﮭﺎت ﭘرﺳﺗﺎری ﺣﯾن ﺗراﻧﺳﻔوزﯾون ﺧون را ﺷرح دھد
 -8ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ و ﺗوﺟﮭﺎت ﭘرﺳﺗﺎری ﺑﻌد از ﺗراﻧﺳﻔوزﯾون ﺧون را ﺷرح دھد
ﺟﻠﺳﮫ ﺳوم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻣﯽ ھﯾﭘوﭘروﻟﯾﻔراﺗﯾو
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1اﻧواع آﻧﻣﯽ ھﯾﭘوﭘروﻟﯾﻔراﺗﯾو را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -2آﻧﻣﯽ ﻓﻘر آھن را ﺷرح دھد
 -3ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ آﻧﻣﯽ ﻓﻘر آھن را ﻧﺎم ﺑﺑرد
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 -4ﺗﺳﺗﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ در آﻧﻣﯽ ﻓﻘر آھن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -5درﻣﺎﻧﮭﺎی راﯾﺞ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در آﻧﻣﯽ ﻓﻘر آھن را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -6آﻧﻣﯽ آﭘﻼﺳﺗﯾﮏ را ﺷرح دھد
 -7ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ آﻧﻣﯽ آﭘﻼﺳﺗﯾﮏ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -8درﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در آﻧﻣﯽ آﭘﻼﺳﺗﯾﮏ را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -9آﻧﻣﯽ ﻣﮕﺎﻟوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ را ﺷرح دھد
 -10ﻋﻠل اﯾﺟﺎد آﻧﻣﯽ ﻣﮕﺎﻟوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ را ﺑﮫ ھﻣراه ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ آن ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -11ﺗﺳتھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ در آﻧﻣﯽ ﻣﮕﺎﻟوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ را ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺷرح دھد
 -12درﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در آﻧﻣﯽ ﻣﮕﺎﻟوﺑﻼﺳﺗﯾﮏ را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
ﺟﻠﺳﮫ ﭼﮭﺎرم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻣﯽ ھﻣوﻟﺗﯾﮏ
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1آﻧﻣﯽ ھﻣوﻟﺗﯾﮏ را ﺷرح دھد
 -2اﻧواع آﻧﻣﯽ ھﻣوﻟﺗﯾﮏ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -3آﻧﻣﯽ ﺳﯾﮑل ﺳل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -3ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ آﻧﻣﯽ ﺳﯾﮑل ﺳل را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -4ﺑﺣراﻧﮭﺎی ﺳﯾﮑل ﺳل را ﻧﺎم ﺑرده و ھر ﯾﮏ را ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺷرح دھد
 -5درﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در آﻧﻣﯽ ﺳﯾﮑل ﺳل را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﻧد
 -6ﺗﺎﻻﺳﻣﯽ را ﺷرح دھد
 -7ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی ،ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ و درﻣﺎن ﺗﺎﻻﺳﻣﯽ را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -8ﮐم ﺧوﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻣﺑود آﻧزﯾم  G6PDرا در ﯾﮏ ﺳطر ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾد
 -9ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ،درﻣﺎن و ﺗداﺑﯾر ﭘرﺳﺗﺎری را در ﮐﻣﺑود آﻧزﯾم  G6PDﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -10ﭘﻧﺞ ﺗرﮐﯾب داروﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﺟﺎد ﮐم ﺧوﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻣﺑود آﻧزﯾم  G6PDﻧﻣﺎﯾد را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -11آﻧﻣﯽ ھﻣوﻟﺗﯾﮏ اﯾﻣﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -12ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ،درﻣﺎن و ﺗداﺑﯾر ﭘرﺳﺗﺎری در آﻧﻣﯽ ھﻣوﻟﺗﯾﮏ اﯾﻣﻧﯽ را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
ﺟﻠﺳﮫ ﭘﻧﺟم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ھﻣوﮐروﻣﺎﺗوز ارﺛﯽ ،ﭘﻠﯽ ﺳﯾﺗﻣﯽ ،ﺑزرﮔﯽ و ﭘﺎرﮔﯽ
طﺣﺎل ،آﮔراﻧوﻟوﺳﯾﺗوز
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ھﻣوﮐروﻣﺎﺗوز ارﺛﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -2ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ،درﻣﺎن و ﺗداﺑﯾر ﭘرﺳﺗﺎری را در ھﻣوﮐروﻣﺎﺗوز ارﺛﯽ ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -3ﭘﻠﯽ ﺳﯾﺗﻣﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
 -4اﻧواع ﭘﻠﯽ ﺳﯾﺗﻣﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -5ﭘﻠﯽ ﺳﯾﺗﻣﯽ اوﻟﯾﮫ را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و ﻣﺷﺧﺻﺎت آن را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -6ﭘﻠﯽ ﺳﯾﺗﻣﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾد
 -7درﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری را در اﻧواع ﭘﻠﯽ ﺳﯾﺗﻣﯽ ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -9ﺑزرﮔﯽ و ﭘﺎرﮔﯽ طﺣﺎل را ﺑﮫ ھﻣراه ﻋﻠل ،ﻋﻼﯾم و درﻣﺎﻧﮭﺎی آن ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -10اﮔراﻧوﻟوﺳﯾﺗوز را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾد
 -11اﺗﯾوﻟوژی ،ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی و ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ آﮔراﻧوﻟوﺳﯾﺗوز را ﻟﯾﺳت ﮐﻧد
ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺷم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧرﯾزی دھﻧده
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اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﺗروﻣﺑوﺳﯾﺗوﭘﻧﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد
 -2ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ در ﺗروﻣﺑوﺳﯾﺗوﭘﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -3ﺗداﺑﯾر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری را در ﺗروﻣﺑوﺳﯾﺗوﭘﻧﯽ ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 ITP -4را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
 -5ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی  ITPرا ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
 -6ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ در ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ  ITPرا ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -7درﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ  ITPرا ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -8ﺑﯾﻣﺎری ھﻣوﻓﯾﻠﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
 -9اﻧواع ھﻣوﻓﯾﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد
 -10ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ در ھﻣوﻓﯾﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -11درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣوﻓﯾﻠﯽ را ﺷرح دھد
 -12ﺑﯾﻣﺎری ون وﯾﻠﺑراﻧد را ﺗوﺿﯾﺢ داده ،ﻋﻼﺋم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ،درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -13اﻧﻌﻘﺎد داﺧل ﻋروﻗﯽ ﻣﻧﺗﺷر را ﺷرح دھد
 -14اﺧﺗﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ھر ﯾﮏ را ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -15ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی و ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ  DICرا ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -16ﻧوع درﻣﺎن در ھر ﯾﮏ از اﺧﺗﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ را ﺷرح دھد
 -17ﺗداﺑﯾر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در  DICرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد

ﺟﻠﺳﮫ ھﻔﺗم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻟوﺳﻣﯽ و ﺳﻧدرم ﻣﯾﻠودﯾس ﭘﻼزی
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﻟوﺳﻣﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و اﻧواع آن را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 AML -2را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
 -3ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ  AMLرا ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -4ﻋوارض  AMLرا ﻟﯾﺳت ﮐﻧد
 -5ﺗداﺑﯾر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در  AMLرا ﺷرح دھد
 CML -6را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
 -7ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ  CMLرا ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -8ﺗداﺑﯾر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در  CMLرا ﺷرح دھد
 ALL -9را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
 -10ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ  ALLرا ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -11ﺗداﺑﯾر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در  ALLرا ﺷرح دھد
 CLL -12را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
 -13ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی و ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ  CLLرا ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -14ﺗداﺑﯾر درﻣﺎﻧﯽ در  CLLرا ﺷرح دھد
ﺟﻠﺳﮫ ھﺷﺗم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﻟﻧﻔوﻣﺎ و ﻣوﻟﺗﯾﭘل ﻣﯾﻠوﻣﺎ
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﻟﻧﻔوﻣﺎ را ﺗﻌرﯾف ﮐرده و اﻧواع آن را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -2ﺑﯾﻣﺎری ھوﭼﮑﯾن را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
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 -3ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی و ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑﯾﻣﺎری ھوﭼﮑﯾن را ﺷرح دھد
 -4ﺗداﺑﯾر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در ﺑﯾﻣﺎری ھوﭼﮑﯾن را ﺷرح دھد
 -6ﻟﻧﻔوﻣﺎی ﻏﯾر ھوﭼﮑﯾﻧﯽ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﻧد
 -7ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ،درﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در ﻟﻧﻔوﻣﺎی ﻏﯾر ھوﭼﮑﯾﻧﯽ را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -8ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺎﻟﺗﯾﭘل ﻣﯾﻠوﻣﺎ را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد
 -9ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی و ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﺎﻟﺗﯾﭘل ﻣﯾﻠوﻣﺎ را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -10ﺗداﺑﯾر درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری در ﻣﺎﻟﺗﯾﭘل ﻣﯾﻠوﻣﺎ را ﺷرح دھد .
ﺟﻠﺳﮫ ﻧﮭم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺷﺗم اﻋﺻﺎب ﻣرﮐزی وﻣﺣﯾطﯽ،روﺷﮭﺎی ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ وﺣرﮐﺗﯽ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺑررﺳﯽ اﺧﺗﻼﻻت ھوﺷﯾﺎری
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﺳﯾﺳﺗم اﻋﺻﺎب ﻣرﮐزی وﻣﺣﯾطﯽ را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
 -2ﻧورون وﻧوروﮔﻠﯾﺎ را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد
-3ﻋﻣﻠﮑرد ﻟوب ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻐزرا ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد
-4ﻋﻣﻠﮑرد اﻋﺻﺎب ﺟﻣﺟﻣﮫ ای را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد
ﺟﻠﺳﮫ دھم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺷﺗم اﻋﺻﺎب ﻣرﮐزی وﻣﺣﯾطﯽ،روﺷﮭﺎی ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ وﺣرﮐﺗﯽ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺑررﺳﯽ اﺧﺗﻼﻻت ھوﺷﯾﺎری)اداﻣﮫ(
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﻣﻼﮐﮭﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺳطﺢ ھوﺷﯾﺎری را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد
-2روﺷﮭﺎی ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺣرﮐﺗﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد
-3ھوﺷﯾﺎری را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾد
-4ﮐﻣﺎ را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾد
-5ﻋﻠل ﺑروز ﮐﻣﺎ را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺟﻠﺳﮫ ﯾﺎزدھم
ھدف ﮐﻠﯽ:آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺗﺷﻧﺞ و ﺻرع وﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی و ﺣﻣﻠﮫ ﮔذرای اﯾﺳﮑﻣﯾﮏ
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
- 1ﺗﺷﻧﺞ وﺻرع را ﺑﺎ ھم ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد
-2ﻋﻠل ﺻرع را ﻧﺎم ﺑﺑد.
-3روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ در ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼﺑﮫ ﺻرع را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
-4اﻗداﻣﺎت اوﻟﯾﮫ در ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗﺷﻧﺞ را ﺷرح دھد
-5روﺷﮭﺎی ﺑﺎزﺗواﻧﯽ در ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی راﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -6اﻧواع ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -7ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ در ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی را ﺷرح دھد
TIA-8راﺷرح دھد
ﺟﻠﺳﮫ دوازدھم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺳردرد و اﻧواع آن
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
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 -1اﻧواع ﺳردرد را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -2ﺳردرد ھﺎی ﻣﯾﮕرﻧﯽ را ﺷرح دھد
 -3اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ در ﺳردرد ھﺎ را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
ﺟﻠﺳﮫ ﺳﯾزدھم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺗوﻣورھﺎی ﻣﻐزی
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﺗوﻣورھﺎی داﺧل ﺟﺟﻣﺟﻣﮫ ای را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -2ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ در ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺗوﻣورھﺎی داﺧل ﺟﺟﻣﺟﻣﮫ ای را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -3ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗوﻣورھﺎی داﺧل ﺟﺟﻣﺟﻣﮫ ای.طراﺣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
 -4دﻟﯾل اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر داﺧل ﺟﻣﺟﻣﮫ را ﺷرح دھد
ﺟﻠﺳﮫ ﭼﮭﺎردھم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﻣﻐزی
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﻣﻧﻧژﯾت وآﺑﺳﮫ ﻣﻐزی را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد
 -2روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ را ﺷرح دھد
 -3ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﻣﻧﻧژﯾت را ﺷرح دھد
 -4ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ آﺑﺳﮫ ﻣﻐزی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 -5اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ وﭘرﺳﺗﺎری را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد.
ﺟﻠﺳﮫ ﭘﺎﻧزدھم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧرﯾزی دھﻧده ﻣﻐزی
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﺧوﻧرﯾزی اﭘﯾدورال وﺳﺎب دورال راﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾد
 -2ﺧوﻧرﯾزی زﯾرﻋﻧﮑﺑوﺗﯾﮫ را ﺷرح دھد
 -3روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾص را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -4اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ وﭘرﺳﺗﺎری را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -5آﻧورﯾﺳم را ﺷرح دھد
 -6ﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮭﺎی ﺷرﯾﺎﻧﯽ -ورﯾدی را ﺷرح دھد
ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺎﻧزدھم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ ﺻدﻣﺎت ﻣﻐزی و ﻧﺧﺎﻋﯽ
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎی ﺳر را ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾد
 -2آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎی طﻧﺎب ﻧﺧﺎﻋﯽ را ﺷرح دھد
 -3ﺗظﺎھرات ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
 -4روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ را ﻟﯾﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -5اﻗداﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ وﭘرﺳﺗﺎری را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾد
 -6اﻗداﻣﺎت ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد
-7اﻧواع ﺗروھﺎی ﻣﻐزی ،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم ،درﻣﺎﻧﮭﺎی طﺑﯽ وﺟراﺣﯽ واﻗداﻣﺎت اورژاﻧﺳﯽ ،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری آﻧرا
ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
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 -8ﺷوک ﻧﺧﺎﻋﯽ وﻋﻠل وﻋﻼﺋم اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧده ،درﻣﺎن وﻣداﺧﻼت ﭘرﺳﺗﺎری آﻧرا ﺷرح دھد.
ﺟﻠﺳﮫ ھﻔدھم
ھدف ﮐﻠﯽ:آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت دژﻧراﺗﯾو ﻣﻐزی)ﭘﺎرﮐﯾﻧﺳون،ﻣوﻟﺗﯾﭘل اﺳﮑﻠروزﯾس،اﻟزاﯾﻣر،ﻣﯾﺎﺳﺗﻧﯽ ﮔراو(
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم،روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ،درﻣﺎن،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری درﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﭘﺎرﮐﯾﻧﺳون را
ﺷرح دھد.
 -2ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم،روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ،درﻣﺎن،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری درﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ MSرا ﺷرح دھد.
 -3ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم،روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ،درﻣﺎن،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری درﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻟزاﯾﻣررا ﺷرح
دھد.
 -4ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم،روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ،درﻣﺎن،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری درﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣﯾﺎﺳﺗﻧﯽ ﮔراو را
ﺷرح دھد.
ﺟﻠﺳﮫ ھﺟدھم
ھدف ﮐﻠﯽ:آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت دژﻧراﺗﯾو ﻣﻐزی)ﮐره ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗون،ﺳﻧدرم ﮔﯾﻠن ﺑﺎره(ALS،
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم،روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ،درﻣﺎن،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری درﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐره ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗون را
ﺷرح دھد.
 -2ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم،روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ،درﻣﺎن،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری درﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳﻧدرم ﮔﯾﻠن ﺑﺎره
را ﺷرح دھد.
 -3ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم،روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ،درﻣﺎن،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری درﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ALSرا ﺷرح
دھد.
ﺟﻠﺳﮫ ﻧوزدھم
ھدف ﮐﻠﯽ :آﺷﻧﺎﯾﯽ داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ﻣﺣﯾطﯽ وﻧﺧﺎﻋﯽ)ﻓﻠﺞ ﺑل،ﺗوﻣورھﺎی ﻧﺧﺎﻋﯽ،ﺑﯾرون زدﮔﯽ
دﯾﺳﮏ ﮐﻣر(
اھداف وﯾژه:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻓراﮔﯾر ﺑﺗواﻧد :
 -1درد ﻋﺻﺑﯽ را ﺷرح دھد
 -2ﻧورﯾت را ﺷرح دھد
 -3ﻓﻠﺞ ﺑل را ﺷرح دھد
 -4ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی،ﻋﻠل،ﻋﻼﺋم،روﺷﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ،درﻣﺎن،ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی ﭘرﺳﺗﺎری درﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗوﻣورھﺎی ﻧﺧﺎﻋﯽ
وﺑﯾرون زدﮔﯽ دﯾﺳﮏ ﮐﻣررا ﺷرح دھد.
روش آﻣوزش :
ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده ازروش ﺳﺧﻧراﻧﻲ  ،ﭘرﺳش وﭘﺎﺳﺦ  ،ﺑﺣث ﻛﻼﺳﻲ واﺳﺗﻔﺎده ازوﺳﺎﯾل ﻛﻣك آﻣوزﺷﻲ )اورھد،
وﯾدﺋوﭘروژﻛﺗور( ﻣطﺎﻟب درس اراﺋﮫ ﻣﯾﮕردد .ﺑرﺧﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﺑﮫ ﻛﻧﻔراﻧس داﻧﺷﺟوﺋﻲ ) ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ھرﺟﻠﺳﮫ( اﺧﺗﺻﺎص
داده ﻣﯾﺷود ) .ﻛﻧﻔراﻧﺳﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣطﺎﻟب ﺟدﯾد ژورﻧﺎﻟﮭﺎي ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد(
ﺷراﯾط اﺟرا :
اﻣﻛﺎﻧﺎت آﻣوزﺷﻲ ﮐﻼس درس وﺳﺎﯾل ﻛﻣك آﻣوزﺷﻲ ) واﯾت ﺑرد ،وﯾدﺋوﭘروژﻛﺗور(آﻣوزش دھﻧده  :ﻋﺿوھﯾﺋت ﻋﻠﻣﻲ
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ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ درس:
 ھﺎل ﺟﺎن ادوارد .ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﭘزﺷﮑﯽ ﮔﺎﯾﺗون .ﺗرﺟﻣﮫ ﻓﺎطﻣﮫ ﻧﺑویزاده رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ و ھﻣﮑﺎران .وﯾراﯾش دوازدھم،ﺗﮭران :ﮐﺗﺎب ارﺟﻣﻧد :اﻧﺗﺷﺎرات ﻏزال ﺟوان.1389 ،
 ﯾﻧﮑل ﺟﺎﻧﯾس ال ،ﭼﯾور ﮐری اچ .ﺗرﺟﻣﮫ ﺻدﯾﻘﮫ ﻋﺎﺻﻣﯽ .درﺳﻧﺎﻣﮫ ﭘرﺳﺗﺎری داﺧﻠﯽ ﺟراﺣﯽ ﺧون ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑروﻧر وﺳودارث .وﯾراﺳت ﺳﯾزدھم ،ﺗﮭران ،ﺟﺎﻣﻌﮫﻧﮕر.1393 ،
 ﻣﺣﻣودی ﻣﮭدی ،طﺎﻟﺑﯽ ﺳﻣﯾﮫ ،ﻧﯾﮏ روان ﻣﻔرد ﻣﻼﺣت .ﮐﺗﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﭘرﺳﺗﺎری داﺧﻠﯽ و ﺟراﺣﯽ .ﭼﺎپ اول ،ﺗﮭران،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮕر.1392 ،
 ﺑﻠﮏ ﺟوﯾس ،ھوﮐس ﺟﯾن .ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﯾره ﺑراھﯾﻣﯽ ،رﻗﯾﮫ اﺳﻣﻌﯾﻠﯽ و ﺳﯾﻣﯾن ﺷﺟﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﯾﻧﯽ .اﺧﺗﻼﻻت ﺳﯾﺳﺗمﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ .ﭼﺎپ اول ،ﺗﮭران ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮕر.1389 ،
-Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne C. Smeltzer. 11th.
ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, Last Edition
-Medical – surgical nursing: clinical management for positive outecomes / Joyce
M. Black, Jane Hokanson Hawks -7th. ed. - St. Louis: Elsevier Saunders, Last
Edition
-Phipp's medical –surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances
Donovan Monahan … [et. al.] – 8th. ed. - St. Louis: Elsevier, Mosby, Last Edition
-Smeltzer, S.C and Bare , B.G and Hinkle, JL and Cheever, KL. Brunner and
Suddarth’s Text book of Medical Surgical Nursing. 12th Edition, Philadelphia:
Lippincot Williams & Wilkins, 2010.
ارزﺷﯾﺎﺑﻲ  :ازﻣطﺎﻟب ﺗدرﯾس ﺷده درﻛﻼس  ،ﺑﺣﺛﮭﺎ ي ﻛﻼﺳﻲ  ،ﻛﻧﻔراﻧس ھﺎي داﻧﺷﺟوﺋﻲ وطرح ﺳواﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﻲ
ﺻورت ﺧواھدﮔرﻓت.
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﻲ :
ﺳواﻻت ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ اي  ،ﺳواﻻت ﺗﺷرﯾﺣﻲ ﻛوﺗﺎه ﭘﺎﺳﺦ .
ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣره ﻛل :
 5ﻧﻣره
ﮐوﺋﯾزھﺎی ﮐﻼﺳﯽ  /ﻣﯾﺎن ﺗرم
 1ﻧﻣره
ﺑﺣث ﻛﻼﺳﻲ  ،ﺣﺿوروﻏﯾﺎب
 14ﻧﻣره
ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم
ﻣﻘررات درﺳﯽ واﻧﺗظﺎرات از داﻧﺷﺟو:
 داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮔراﻣﯽ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺳﺗردﮔﯽ و ﺗﻧوع ﻣطﺎﻟب و ﻧﯾز ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎن ،ﻧﻘش ﻣدرﺳﯾن،راھﻧﻣﺎﺋﯽ وﺗﺳﮭﯾل در ﯾﺎدﮔﯾری اﺳت و ﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺗﻣﺎم وﮐﻣﺎل ﻣﺣﺗوی دروس،ﻟذا ﯾﺎدﮔﯾري ﻣوﺛرﻣﺳﺗﻠزم ﻣطﺎﻟﻌﮫ
وﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌﺎل ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد واﻧﺗظﺎر ﻣﯾرود :
 ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﻣراﺟﻌﮫ و ﻣطﺎﻟب ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑﺣث را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد. ﺑﮫ ﺣﺿور ﻣﻧظم ﺗوام ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺗﻣﺎم ﺟﻠﺳﺎت درس اھﻣﯾت دھﯾد،ﻏﯾﺑت از ﮐﻼس در ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺛر اﺳت. در ﺑﺣث ھﺎی ﮐﻼس واﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف آﻣوزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد. ﺧﺎﻣوش ﺑودن ﻣوﺑﺎﯾل در ﻛﻼس اﻟزاﻣﻲ اﺳت. ﺣداﻗل ﻧﻣره ﻗﺑوﻟﻲ از 10 ---- 20ﻣﯾﺑﺎﺷد. ﻏﯾﺑت ﻣﺟﺎزدرﻛﻼس ﺣداﻛﺛر5ﺟﻠﺳﮫ از 19ﺟﻠﺳﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد) ﻧﻣره ﺣﺿوروﻏﯾﺎب ﺑﮫ ﻛﺳﺎﻧﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾﮕﯾردﻛﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫﻏﯾﺑﺗﻲ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد( .درﺻورت ﺑﯾﺷﺗرﺷدن ﻏﯾﺑت ازﺣدﻣﺟﺎزدرﺻورت ﻣوﺟﮫ ﺑودن ﻏﯾﺑت ﺣذف درس ودرﺻورت
ﻏﯾرﻣوﺟﮫ ﺑون ﻧﻣره ﺻﻔرﻣﻧظورﺧواھدﺷد.
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 اﻣﻛﺎن ﺗﻛرارﻣﯾﺎن ﺗرم ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ودرﺻورﺗﯾﻛﮫ ﺑدﻟﯾل ﻣوﺟﮫ داﻧﺷﺟودراﻣﺗﺣﺎن ﻣﯾﺎن ﺗرم ﺷرﻛت ﻧﻧﻣﺎﯾدﻧﻣره آن راازدﺳتﺧواھدداد)ﻏﯾﺑت ﻏﯾرﻣوﺟﮫ درﺟﻠﺳﮫ ﻣﯾﺎن ﺗرم ﺑﻣﻧزﻟﮫ ﻧﻣره ﺻﻔردرﻛل درس ﺧواھدﺑود(
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﻠﺳﺎت
ردﯾف
1

ﺟﻠﺳﮫ
اول

2
3
4
5

دوم
ﺳوم
ﭼﮭﺎرم
ﭘﻧﺟم

6
7
8
9

ﺷﺷم
ھﻔﺗم
ھﺷﺗم
ﻧﮭم

10

دھم

11
12
13
14
15
16
17
18
19

ﯾﺎزدھم
دوازدھم
ﺳﯾزدھم
ﭼﮭﺎردھم
ﭘﺎﻧزدھم
ﺷﺎﻧزدھم
ھﻔدھم
ھﺟدھم
ﻧوزدھم

ﻣوﺿوع
آﻧﺎﺗوﻣﯽ و ﻓﯾزﯾوﻟوژی ﺳﯾﺳﺗم ﺧوﻧﺳﺎز  /ﺑررﺳﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺧوﻧﺳﺎز ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ،
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺗﺳﺗﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ و ﻋﻼﯾم ﺷﺎﯾﻊ
روﺷﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧﯽ و ﺗراﻧﺳﻔوزﯾون ﺧون
درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻣﯽ ھﯾﭘوﭘروﻟﯾﻔراﺗﯾو
درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻧﻣﯽ ھﻣوﻟﺗﯾﮏ
درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ھﻣوﮐروﻣﺎﺗوز ارﺛﯽ ،ﭘﻠﯽ ﺳﯾﺗﻣﯽ ،ﺑزرﮔﯽ و ﭘﺎرﮔﯽ
طﺣﺎل ،آﮔراﻧوﻟوﺳﯾﺗوز
درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧرﯾزی دھﻧده
درﻣﺎن و ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻟوﺳﻣﯽ
ﻟﻧﻔوﻣﺎ و ﻣوﻟﺗﯾﭘل ﻣﯾﻠوﻣﺎ
ﺳﯾﺳﺷﺗم اﻋﺻﺎب ﻣرﮐزی وﻣﺣﯾطﯽ،روﺷﮭﺎی ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ وﺣرﮐﺗﯽ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺑررﺳﯽ اﺧﺗﻼﻻت ھوﺷﯾﺎری
ﺳﯾﺳﺗم اﻋﺻﺎب ﻣرﮐزی وﻣﺣﯾطﯽ،روﺷﮭﺎی ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ وﺣرﮐﺗﯽ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺑررﺳﯽ اﺧﺗﻼﻻت ھوﺷﯾﺎری)اداﻣﮫ(
ﺗﺷﻧﺞ و ﺻرع.وﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی وﺣﻣﻠﮫ ﮔذرای اﯾﺳﮑﻣﯾﮏ
ﺳردرد و اﻧواع آن
ﺗوﻣورھﺎی ﻣﻐزی
ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﻣﻐزی
اﺧﺗﻼﻻت ﺧوﻧرﯾزی دھﻧده ﻣﻐزی
ﺻدﻣﺎت ﻣﻐزی و ﻧﺧﺎﻋﯽ
اﺧﺗﻼﻻت دژﻧراﺗﯾو ﻣﻐزی)ﭘﺎرﮐﯾﻧﺳون،ﻣوﻟﺗﯾﭘل اﺳﮑﻠروزﯾس،اﻟزاﯾﻣر،ﻣﯾﺎﺳﺗﻧﯽ ﮔراو(
اﺧﺗﻼﻻت دژﻧراﺗﯾو ﻣﻐزی)ﮐره ھﺎﻧﺗﯾﻧﮕﺗون،ﺳﻧدرم ﮔﯾﻠن ﺑﺎره(ALS،
اﺧﺗﻼﻻت ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ﻣﺣﯾطﯽ وﻧﺧﺎﻋﯽ)ﻓﻠﺞ ﺑل،ﺗوﻣورھﺎی ﻧﺧﺎﻋﯽ،ﺑﯾرون زدﮔﯽ دﯾﺳﮏ
ﮐﻣر(
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ﻣدرس
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