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  داخلی و جراحی گروه آموزشی:                      پرستاری و مامایی خرم آباد  دانشکده:

 96-97 دوم: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال          پرستاری اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

                                                          نظری :دنوع واح                   2 :تعداد واحد               مفاهیم پایه پرستاری: نام واحد درسی

  11-12 :ساعت ،چهارشنبه : روزمان برگزاری کالسز          های پرستاری   اصول و مهارت یش نیاز:پ

 گودرزی دکتر فاطمه :مسئول درس   48 :تعداد دانشجویان                3کالس   :مکان برگزاری

 دکتر فاطمه گودرزی دکتر پرستو کردستانی، )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 13تا  12همه روزهای هفته  :ساعات مشاوره با دانشجو

 

  رح دوره:ش

های آموخته شود تا با تلفیقبا تدریس مفاهیم زیربنایی پرستاری و مفهوم سرطان به دانشجو کمک میاین درس در 
مراقبت از بزرگساالن و ها و مفاهیم پرستاری ضمن بکارگیری فرایند پرستاری در ه بتواند از نظریهخود با علوم پای

های تفکر خالق در کاربرد فرایند سالمندان و بیماران مبتال به سرطان استفاده کند. در این راستا بر تقویت مهارت

ریت المت بزرگساالن و سالمندان با محوتقاء سهای پرستاری به منظور تامین، حفظ و ارپرستاری مبتنی بر تشخیص
 شود.خانواده از پیشگیری تا توانبخشی تاکید می

 

 هدف کلی: 

سرطان و اقدامات مراقبتی و درمانی بیمار مبتال به سرطان و م ومفهمفاهیم پایه پرستاری و نیز با  آشنایی دانشجو

ن زمینه با مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه ایجاد توانائی در او بمنظور تلفیق آموخته های خود در ای

  مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به سرطان 
 .  

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 از پايان ترم قادر باشد: انتظار می رود دانشجو پس

قبتهای پرستاری مربوطه آن ( مفهوم تنیدگی و سازگاری و مرا1

 را شرح دهد.

( مفهوم اختالل تصوير ذهنی و مراقبتهای پرستاری مربوطه آن 2

 را شرح دهد.

( مفهوم شوک و انواع و مراقبتهای پرستاری مربوطه آن را شرح 3

 دهد.

( مفهوم صدمات و ترمیم سلولی و مراقبتهای پرستاری مربوطه 4

 آن را شرح دهد.

 ، انواع و سطوح و اصول آن را شرح دهد.( مفهوم پیشگیری5

( مفهوم معلولیت و توانبخشی و نوتوانی، انواع و اصول آن را 6

 شرح دهد.
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ها را های حاد و مزمن و نقش پرستار در آن( مفاهیم بیماری7

 شرح دهد.

( مفهوم سالمندی و سالمندی شناسی و نقش پرستار در ارتباط 8

 با آن را شرح دهد.

و مراحل روياروی با آن و نقش پرستار در ارتباط  ( مفهوم مرگ9

 با آن را شرح دهد.

 ( نقش پرستار در کمیته های کنترل عفونت را شرح دهد.11

 مفهوم سرطان را شرح دهد.( 11

 شناسي سرطان را توضیح دهد.  اپیدمیولوژي و سبب( 12
 بیولوژي سرطان را توضیح دهد.پاتوفیزيولوژی و ( 13

 یشگیري از سرطان را توضیح دهد .پراهکارهای ( 14

 ( سرطان را در سالمندان شرح دهد. 15

 ( انواع درمانهاي سرطان را توضیح دهد.16

 نكولوژي را شرح دهد.فوريت هاي ا( 17

 ( نوتواني در سرطان را توضیح دهد. 18

طابق با م را ( برنامه مراقبتي مدد جويان مبتال به سرطان19

 نمايد.ريزي  فرآيند پرستاری طرح
 

 

 های تدریس:شیوه
 *پرسش و پاسخ * سخنرانی برنامه ریزی شده*              سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  *(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 ی جلسات کالسمه موقع در تماحضور ب .1

 مشارکت فعال در مباحث کالسیو ورود به کالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث کالسی  .2

 ارائه تکالیف خواسته شده تا قبل از اتمام ترم )در صورت عدم ارائه نمره نهایی اعالم نخواهد شد( .3

فاده از گوشی تلفن همراه در کالس )در صورت عدم رعایت طبق مصوبات شورای آموزشی عدم است .4
 دانشکده با دانشجوی خاطی برخورد خواهد شد(

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  
  *پروژکتور اسالید  خته و گچت*          وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :نمرهدرصد نحوه ارزشیابی و 

     نمره درصد 11انجام تکالیف   نمره درصد 81 آزمون پایان ترم
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 درصد نمره 5کوئیزها                  نمره درصد 5شرکت فعال در کالس 

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح     جور کردنی          *ایچندگزینه    *  پاسخ کوتاه   *  تشریحی
 ----------- ام ببرید()لطفا ن سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

- Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book       

 Medical Surgical Nursing.  Philadelphia: Lippincott.  

-Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical Surgical Nursing. 
       Phila: Saunders.   

-Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of 
Medical Surgical Nursing.  Philadelphia : Saunders.  

 
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط ان مطالبعنو تاریخ جلسه

مفهوم سرطان،  18/11/1331 1

اپیدمیولوژي و علت 

 شناسي آن

 گودرزیفاطمه دکتر 

انواع درمانهای سرطان)شیمی درمانی،  25/11/1331 2

رادیوتراپی، جراحی( و مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

 گودرزیفاطمه دکتر 

، انواع درمانهای سرطان)پیوند مغز استخوان 2/12/1331 3

هیپرترمی، تعدیل کننده های پاسخهای 
زیستی،فتودینامیک تراپی، ژن درمانی و 

درمانهای غیر متعارف( و مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

 گودرزیفاطمه دکتر 

عوارض سرطان و درمان های مختلف آن و  3/12/1331 4

 مراقبت های پرستاری مربوطه

 دکتر فاطمه گودرزی

و درمان های مختلف آن و عوارض سرطان  11/12/1331 5
 مراقبت های پرستاری مربوطه

 دکتر فاطمه گودرزی
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سرطان در سالمندان و  23/12/1331 1

 های انکولوژیفوريت
 دکتر فاطمه گودرزی

مفهوم صدمات و ترمیم  15/1/1337 7

سلولی و مراقبتهای 

 پرستاری مربوطه
 

 دکتر پرستو کردستانی

و مفهوم شوک و انواع  22/1/1337 8

مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

 دکتر پرستو کردستانی

مفهوم پیشگیری، انواع و  23/1/1337 3

 سطوح و اصول آن
 دکتر پرستو کردستانی

مفهوم تنیدگی و سازگاری  5/2/1337 11

و مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

 دکتر پرستو کردستانی

مفهوم اختالل تصوير ذهنی  12/2/1337 11

ری و مراقبتهای پرستا

 مربوطه

 دکتر پرستو کردستانی

های حاد و مفاهیم بیماری 13/2/1337 12

مزمن و نقش پرستار در 

 هاآن

 دکتر پرستو کردستانی

مفهوم سالمندی و  21/2/1331 13

سالمندی شناسی و نقش 

 پرستار در ارتباط با آن

 دکتر پرستو کردستانی

مفهوم معلولیت و  2/3/1337 14

 توانبخشی و نوتوانی،

 انواع و اصول آن

 دکتر پرستو کردستانی

نقش پرستار در کمیته  3/3/1337 15

 های کنترل عفونت
  فاطمه گودرزیدکتر 

مفهوم مرگ و مراحل  11/3/1337 11

روياروی با آن و نقش 

 پرستار در ارتباط با آن

 دکتر پرستو کردستانی

امتحان و ارزشیابی  طبق برنامه امتحانات 17

 نهايی
 تو کردستانیدکتر پرس

 دکتر فاطمه گودرزی

 


