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 بسمه تعالی

 دانشگاه آزاد سالمی

 واحد بجنورد

 ..…………  course planترمی  دوره  طرح 

 

 98-97وم دنیمسال تحصیلی:  *.                                                                 مفاهیم پرستاری نام درس:

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

 علوم پایه درس پیشنیاز: *.                                       جلسه( 5-نکولوژیا) واحد 2: * 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.comکترونیک پست ال   32296985تلفن:    دانشکده پرستاری و ماماییآدرس دفتر: 

 سرطانایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به : هدف کلی درس

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 یسه نمایدعملکرد و رفتار سلول های طبیعی و سرطانی را با یکدگیر مقا .1

 بین تومر های خوش خیم و بدخیم تفاوت قائل شود .2

 مواد و عواملی را که سرطان زا شناخته شده اند لیست نماید .3

 نقش پرستار در آموزش سالمت و پیشگیری در کاهش شیوع سرطان را شرح دهد .4

 بین اهداف درمانی سرطان: پیشگیری، تشخیصی، تسکینی و درمانی تفاوت قائل شود .5

 در درمان سرطان را شرح دهد نقش جراحی .6

 نقش پرتو درمانی در درمان سرطان را شرح دهد .7

 عوارض پرتو درمانی در بیماران سرطانی بر سیستم های مختلف را شرح دهد .8

 از فرآیند پرستاری برای کنترل عوارض رادیوتراپی استفاده نماید .9

 نقش شیمی درمانی در درمان سرطان را شرح دهد  .10

 در بیماران سرطانی بر سیستم های مختلف را شرح دهدعوارض شیمی درمانی  .11

 دیاستفاده نما شیمی درمانیکنترل عوارض  یبرا یپرستار ندیاز فرآ .12

 نقش پیوند سلول های بنیادی در درمان سرطان را شرح دهد .13

 عوارض پیوند سلول های بنیادی را شرح دهد .14

 فرآیند پرستاری برای کنترل عوارض پیوند سلول های بنیادی استفاده نمایداز  .15

 انواع روش های درمانی مبتنی بر هدف را با ذکر نحوه اثر و عوارض شرح دهد .16

 از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران سرطانی استفاده کند .17

 ستاری لست نمایداورژانس های انکولوژی را در قالب فرآیند پر .18

 

 

 

 سخنرانی، بحث و گفتگو با استفاده از نمایش اسالیدشیوه تدریس: 

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
 نمره(1حضور فعال درکالس)

 نمره( 3فعالیت دانشجو و انجام تکالیف)

 نمره( 16امتحان پایانی)
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  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 جلسه( 1 –کالس جلسات  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

 انکولوژیتفسیر تست های تشخیصی رایج 

 و ارائه در کالس انکولوژیجست و جو نکات و تازه های 

 * تاریخ امتحان میان ترم:  

      خ امتحان پایان ترم: تاری

  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 
 

 

 ..... یجدول زمان بندی برنامه درس

  

 مدرس عنوان اعتس روز

زم آمادگی المالحظات / 

دانشجویان قبل از شروع 

 کالس

 مطالعه منابع فاطمه داوری تعاریف واژه ها و رفتار سلول های طبیعی و سرطانی 12-10 چهارشنبه

 مطالعه منابع فاطمه داوری کارسینو ژن ها، عوامل خطر زا و پیشگیری از سرطان 12-10 چهارشنبه

 مطالعه منابع ه داوریفاطم جراحی و پرتو درمانی در سرطان 12-10 چهارشنبه

 مطالعه منابع فاطمه داوری شیمی درمانی در سرطان 12-10 چهارشنبه

 12-10 چهارشنبه
پیوند سلول های بنیادی، روش های مبتنی برر هردف و اورژانرس هرای     

 اونکلوژی
 مطالعه منابع فاطمه داوری

 


