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اخلی و د گروه آموزشی:         آبادپرستاری ومامایی خرم دانشکده:

 جراحی

                 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی   تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 59-59: نمیسال اول تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

                          پرستاری انکولوژی :نام واحد درسی

 :یش نیازپ  نظری :دنوع واح           5.0: دواح تعداد

داروشناسی اختصاصی، پاتوفیزیولوژی، پایش وضعیت سالمت 

 بزرگساالن
مکان   8-15 :ساعت  سه شنبه :: روززمان برگزاري كالس

 8کالس : برگزاری

                                      8   :تعداد دانشجویان

  درزیدکتر فاطمه گو :مسئول درس

 دکتر فاطمه گودرزی             )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

، 11تا  15، دوشنبه 15تا  8شنبه  :ساعات مشاوره با دانشجو

 11تا  11.0همه روزهای هفته 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

خواهند توانست باا اتکاا این درس فراگیران پایان فراگیری در 

ه مراحا  از پیشاگیری تاا درماان و در کلی ی خود،هابه آموخته

نقش فعال داشته و ضمن رعایت نکات مارتب  باا  سرطانبازتوانی 

 مداخالت در همه سطوح ،سالمت خود، خانواده و کلیه اعضای اجتماع

را در عرصه مراقبت از بیماران مبتال به سرطان به کار  پیشگیری

 بندند.

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

فراگیرانادر خصاوم مراقبات پرساتاری در آشنایی و کسب مهاارت 

اختالالت انکولوژیک و عوارض ناشی از بیماری و نیز عوارض جانبی 

ناشی از درمانهای مربوطه بر اساس تشخیص های پرستاری و مبتنی 

 بر شواهد

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید

 ر پایان دوره قادر باشند:از دانشجویان انتظار می رود د

خرین شواهد بر اساس آرا  اپیدمیولوژی و اتیولوژی سرطان .1

 شرح دهند. )حیطه شناختی(

های و ویژگی سلول پاتوفیزیولوژی فرایندهای بدخیمی .1

، تهاجم و متاستاز و نقش سیستم ایمنی در فرایند بدخیم

 خرین شواهد شرح دهند. )حیطه شناختی(بر اساس آسرطان را 

فرهنگ، عوام  زمینه ساز سرطان با تاکید بر نقش  نقش .3

را بر اساس آخرین شواهد  تغذیه و رفتار در بروز سرطان

 شرح دهند. )حیطه شناختی(

سرطان و  ی درتشخیصهای آخرین دستاوردها در زمینه روش .4

 مربوطه را شرح دهند. )حیطه شناختی( مالحظات پرستاری

، پرتودرمانی، شیمی جراحیهای رایج )اعم از انواع درمان .5

های بنیادی و کاربرد سلولدرمانی، پیوند مغز استخوان، 

های آنها، بیوتراپی، هیپرترمی، فتودینامیک تراپی، درمان
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( و های غیرمرسومهای اثبات نشده، درمانهدفمند، درمان

را برای انواع درمان  نقش پرستار در آماده سازی بیمار

 . )حیطه شناختی(بر اساس آخرین شواهد شرح دهند

}شام  عوارض ساختاری  های سرطاناورژانسعوارض و  .6

)تامپوناد قلبی، افزایش فشار داخ  جمجمه، فشردگی طناب 

نخاعی، سندروم ورید اجوف فوقانی( و عوارض متابولیک 

)انعقاد منتشر داخ  عروقی، هیپرکلسمی، افیوژن داخ  

، سندروم پلور، شوک سپتیک، سندروم ترشح هورمون ضدادراری

لیز توموری، هیپرسنسیویتی در برابر عوام  آنتی 

را بر اساس آخرین  هاو نقش پرستار در آن نئوبالستیک({

 شواهد شرح دهند. )حیطه شناختی(

نگر از مبتالیان به سرطان با مراقبت ک نقش پرستار در  .7

و  حمایت و آموزش بیماران سرطانی و خانوادهتاکید بر 

را را بر اساس آخرین شواهد شرح  هاآن مراقبین خانگی

 دهند. )حیطه شناختی(

 

 

 های تدریس:شیوه

             *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 *  پرسش و پاسخ

یادگیری  *(PBLیادگیری مبتنی بر ح  مسئله) *بحث گروهی

 *(TBLمبتنی بر تیم)

 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

حضور به موقع در کالس درس و مشارکت فعال در مباحث هر  -

 جلسه

د در راستای ارائه جستجوی شواهارائه یک سمینار کالسی و  -

 آخرین شواهد در خصوم موضوع سمینار کالسی

 

 وسایل کمک آموزشی:  

 * پروژکتور اسالید  * خته و گچت * وایت برد

  

 -------------- لطفًا نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نماره درصد 55انجام تکالیف  نمره درصد 45 آزمون پایان ترم

    

 نمره درصد 15شرکت فعال در کالس 

 ----------ببرید(  ناملطفًا سایر موارد )

 

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه    * تشریحی

  غل  -صحیح کردنی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

1. Marianne Chulay, Suzanne M. Burn. 2010. AACN Essentials of Critical Care 

Nursing—Pocket Handbook. New York: Mc Grow-Hill. 

2. Alspach Joanne Grif.. 2006. Core curriculum for critical care nursing. Sunders 

Ehsevier Inc. 

3. Paul L. Marino. 2014. The ICU book. Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 
 باشندبا توجه به اینکه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد می

ین منابع و آخرین شواهد بخشی از وظایف محوله به جستجوی بهتر

 باشد.ایشان می

 

 
 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

اپیدمیولوژی، اتیولوژی  11/8/55 1

و پاتوفیزیولوژی سرطان 

با تاکید بر آخرین 

 ها  شواهدنظریه

 دکتر گودرزی

سرطان با های درمانی روش 18/8/55 2

تاکید بر آخرین 

دستاوردها در زمینه 

های نوین درمانی روش

 سرطان

 دکتر گودرزی

های عوارض سرطان و درمان 15/8/55 3

آن با تاکید بر آخرین 

ها و ها درخصوم روشیافته

مداخالت پرستاری 

پیشگیرانه و مراقبتی 

 عوارض مذکور

 دکتر گودرزی

نگر در مراقبت ک  1/5/55 4

ن به سرطان با مبتالیا

-تاکید بر جوانب مراقبت
های فرهنگی و مذهبی، 

خانواده و مراقبین 

 هاخانگی آن

 دکتر گودرزی
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