
                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 بسمھ تعالی 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني استان اصفھان  

 طرح دوره درس ھای مجازی 
 

 ۲  پرستاري ھ یپا میمفاھ نام درس: 
 سالمت بزرگسال  گروه آموزشی :  پرستاری و مامایی دانشکده:       ۱٤۰۰-۱٤۰۱سال    اولنیمسال            

   کارشناسی پرستاری شتھ و مقطع تحصیلی :ر ٥۱۱۳٦۷ نام و شماره درس: 

 اواحد نظری تعداد و نوع واحد (عملی) : 

 ی پرستار  یاصول و مھارت ھا  پیش نیاز:

 دکتر مسعود بھرامینام مسوول درس: 

 ۳۷۹۲۷۵۶۳شماره تلفن:

 

دانشکده پرستاری و مامایی طبقھ دوم جنب دفتر  آدرس دفتر :
 مجلھ 

 Email: bahrami@nm.mui.ac.irآدرس 

 لینک کالس در اسکای روم: 
https://www.skyroom.online/ch/nmsc

hool/basic-concepts2code1 
https://www.skyroom.online/ch/nmsc

hool/basic-concepts2code2 

 

 دکتر طالقانی و دکتر بھرامی:اساتید درس

 

 شرح درس:  
بروز، مرگ و میر و عوارض در درجھ باالئي قرار گرفتھ است. تأثیر بیماري  زانی رخداد سرطان جزو اختالالتي است كھ از نظر م

اجتمـاعي خـود و خـانواده او گسـترش پیـدا مـي كنـد. بنـابراین الزم اسـت یـك  -بر مددجو فراتر از مشكالت جسمي، بھ مسائل روحي
درمانھاي اختصاصي سـرطان (بـویژه شـیمي رواني و اجتماعي بیمار و خانواده وي و    -جسمي  يدانشجوي پرستاري بھ اھم مراقبتھا

بكار  یپرستار ندی ) آشنا و مراقبت ھاي پرستاري مربوطھ را براساس شرایط مددجو با استفاده از فرآیدرماني، اشعھ درماني و جراح
 بندد.

 

 ھدف کلی درس:

 سرطان یو اورژانس ھا عی شا یدر درمان ھا یپرستار یو مراقبت ھا یری شگی در سرطان، اصول پ  ھی پا می با مفاھ ییآشنا

 

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/basic-concepts2code1
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/basic-concepts2code1


                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 اھداف رفتاری: 

 رود فراگیران قادر باشند: در پایان این درس انتظار می 

  .پیدمیولوژي، اتیولوژي، پاتوفیزیولوژي و بیولوژي سرطان را توضیح دھدا     .۱

 .کند سھی مقا گری کدی را با  یو سرطان  یعی ساختمان و عملکرد سلول طب  .۲

 .کند ییبازشناسا گری کدی را از  می و بدخ می خوش خ یتومورھا .۳

 .کھ سرطان زا شناختھ شده اند را مشخص کند ییو فاکتورھا عوامل .٤

 .دھد حی کننده را در کاھش بروز سرطان توض یری شگی آموزش سالمت و مراقبت پ  تی اھم .٥

 .دھد حی د در سرطان را توضھدفمن  یو درمانھا یدرمان  یمن ی ا ،یدرمان  یمی ش ،ی، اشعھ درمان یجراح نقش .٦

 .دھد حی را توض یو جراح یاشعھ درمان  ،یدرمان  یمی تحت ش مارانی ب  یاختصاص یپرستار یازھای ن  .۷

مو، مشکالت  زشی ر ،یپوست  تی درسرطان شامل اختالل در تمام عی شا یپرستار یھا صی مربوط بھ تشخ یپرستار مراقبت .۸
 .دھد حی را توض یرذھن ی و اختالل در تصو یا ھی تغذ

 .مربوطھ را بحث کند یپرستار یکرده و مراقبت ھا نیی مبتال بھ سرطان را تع مارانی بالقوه در ب  و اورژانس ھای عوارض .۹
 
 

  منابع درس

 :یریادگی ی ضرور ی و محتواھا  ی منابع اصل

 ۱۳۹۸ نی و سودارث. پرستاري داخلي ـ جراحي برونر و سودارث: سرطان.ترجمھ گروه مترجم برونر

 :بھتر یری ادگی ی برا د یمف  یو محتواھا  منابع

1. Hinkle J., Cheever K. (2018). Brunner and Suddath’s textbook of medical-surgical 
nursing. 14h ed, Philadelphia: Lippincott co.  

2. Yarbro C H, Frogge M H, Goodman M (2016). Cancer nursing: principles and practice. 
8th, Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers.  

 

 :درس یقابل استفاده برا ی نترنتی ا یگاھھایپا

1. www.cancer.org 
2. https://www.cancer.gov/ 
3. https://www.ons.org / 

 :روش تدریس
افزار    نرم  یادگیری   ابزار.  گردد  می   ارائھ   ) آفالین(ھمزمان  غیر  و   )آنالین(  ھمزمان  بصورت   اینترنت  طریق  از  کھ   مجازی  آموزش 
آموزشی،    دوره  و  درس   اطالعات  ارائھ  جملھ  از  ھا  فعالیت  کلیھ  کھ   است  نوید  سمانھ  حاضر   حال  در  کھ  الكترونیكی  یادگیری  مدیریت



                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

تقویم   پیامھا،  انتقال   مدرسان،   توسط   بازخورد   ارائھ   تكالیف،   ارائھ  فعالیتھا،  از   گزارش   ارائھ   فراگیران،  و   اساتید  فعالیتھای  ضبط 
یک    دانشجویان  تقاضای  صورت در .  گردد   می   انجام  آن   طریق  از  برخط  نھای   آزمو  برگزاری  مھم، وقایع و رسانی  اطالع   و آموزشی

 .شد  خواھد  تشكیل دانشجویان بھبیشتر  رسانی اطالع  جھت  آموزش تایید مورد اجتماعی ھای  شبكھ  از یكی در نیز مجازی  گروه
 
 

 وظایف فراگیران: 

افزار مد  یانتظار م  انی از دانشجو  نی در جلسات آنال -۱ نرم  بھ  نو(  یكی الكترون   یری ادگی   تی ری رود کھ    ستمی س  یبر رو  )دی سامانھ 
دسترس  ھوشمند از طر  ی خود  تقو  قی و  اساس  بر  آنال  می آن  افزار    نی جلسات در کالس  نرم  ی در  روم  با    نی گزی جا  ا اسکای  آن 

 تمرکز اصلی بیشتر بر رفع اشکاالت و پاسخ بھ سواالت دانشجویان است.   .شرکت نمایند دانشكده   آموزش  ھی توص

آفال -۲ تقو  ی محتوا  نی در جلسات  اساس  بر  بارگذار  می مطالب  دانشجو  ی م  یجلسات  کھ  بھ   انی گردد  کھ  است  مطالعھ الزم    ضمن 
  ت ی ری بھ روز نرم افزار مد  ط ی با توجھ بھ شرا  فی تكال  ن ی شده پاسخ دھند. ا  نیی تع  یترم و در بازه زمان   نی مطرح شده در ح  فی تكال

چالش   دی نو  یكی الكترون   یری ادگی  سواالت  بھ  پاسخ  شامل  است  باشد.  وھای سناریا    /یممكن  آموزشی  ازا ی  جلسھ    ی بھ  چھار  ھر 
 شود.   یم یبارگذار  یری ادگی  ت ی فعال ک ی حداقل 
 

 : ات کالسرمقرقوانین و 

سامانھ  ی در  كی الكترون   یر ی ادگی   تی ری جلسات بھ نرم افزار مد  می رود بر اساس تقو  یانتظار م  انی از دانشجو  ن،ی در جلسات آنال -۱
کنند. دانشجو    دای پ   یھوشمند خود دسترس  ستمی س  یبر رو   اسکای روم یا مشابھ ان با توجھ بھ پیشنھاد آموزشو نرم افزار    دی نو
تر فراھم    ع ی و وس  شتری جھت بحث و گفتگو ب   نھ ی جلسات در کالس درس حاضر شده تا زم  می توجھ بھ تقو  بای  قبل  ی با آمادگ  دی با

 .گردد ی مشخص م نوید  در قسمت کالس سامانھ نی آنال  ی ساعت کالس ھا و  نکی گردد . ل
تقو  نی در جلسات آفال  -۲ بھ  توجھ  فا  می با  بھ  پ (درس، قسمت محتوا    ل ی جلسات پس از ورود    ل ی فا  دھا،ی اسالاف کتاب،  ی د   یمانند 

. ندی استفاده نما  امی پ   افت ی در  ا ی ارسال    یبرا   امی از قسمت پ   توانندی م  انی . دانشجوندی فرما  نی را بصورت مرتب بازب   ف ی و تكالی)صوت 
 پاسخ دھند.  فی شده بھ تكال نیی تع یدر بازه زمان  دی با انی دانشجو

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط بھ ھر ارزشیابی: 

 

 نمره عنوان ارزشیابی  ردیف

 نمره ۲ شرکت و حضور فعال در فضاھای مشارکتی آنالین ۱

 نمره ٥ در طول ترم  شده مطرح ی وھای سنار و  سواالت ف،ی تکال ۲

 ۱۳ آزمون پایان ترم ۳

 

 



                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

  ۱کد اول گروه پرستاری کارشناسی ۲مفاھیم پایھ  برنامھ درسجدول زمان بندی ارائھ 

ماژول جلسات   نوع جلسھ  عنوان جلسھ  تاریخ  ردیف
 آفالین 

ساعت برگزاری  
 جلسھ آنالین 

 مدرس 

۱ ۳۱/٦/۱٤۰۰ 

 ۱۰ساعت 
معرفی طرح درس/ بیولوژی/ 

پاتوفیزیولوژی سرطان/ 
کارسینوژن ھا در سرطان،  

 سرطان در سالمندی

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

دکتر  
 طالقانی 

۲ ۷/۷/۱٤۰۰ 

پیشگیری و تشخیص زودرس   ۱۰ساعت 
 سرطان  

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

دکتر  
 بھرامی 

۳ ۱٤/۷/۱٤۰۰ 

 ۱۰ساعت 

 

جراحی در سرطان و مراقبت 
 ھای پرستاری مربوطھ 

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

دکتر  
 طالقانی 

٤ ۲۱/۷/۱٤۰۰ 

شیمی درمانی و مراقبت ھای   ۱۰ساعت 
 پرستاری مربوطھ 

 ☒  آنالین

 ☐  آفالین

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

دکتر  
 ی بھرام

٥ ۲۸/۷/۱٤۰۰ 

درمانھای ھدفمند و مراقبت ھای  ۱۰ساعت 
 پرستاری مربوطھ 

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

دکتر  
 ی بھرام

٥ ٦/۸/۱٤۰۰ 

 ۱۰ساعت 

 

 رادیوتراپی و عوارض آن   

 ☒  آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

دکتر  
 ی طالقان

۷ ۱۲/۸/۱٤۰۰ 

  یھا مراقبت و یوتراپیراد ۱۰ساعت 
 مربوطھ  یپرستار

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

دکتر  
 ی طالقان

۸ ۱۹/۸/۱٤۰۰ 

 ۱۰ساعت 
  یھا اورژانس و عوارض
  یپرستار یھا مراقبت و سرطان
 مربوطھ 

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

دکتر  
 ی بھرام

                                                                      متعاقبا اعالم خواھد شد.تاریخ امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم آموزش  

 



                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 ۲کد دومگروه  پرستاری کارشناسی ۲جدول زمان بندی ارائھ برنامھ درس مفاھیم پایھ 

ماژول جلسات   نوع جلسھ  عنوان جلسھ  تاریخ  ردیف
 آفالین 

ساعت برگزاری  
 جلسھ آنالین 

 مدرس 

۱ ۳۱/٦/۱٤۰۰ 

 ۱۰ساعت 
معرفی طرح درس/ بیولوژی/ 

پاتوفیزیولوژی سرطان/ 
کارسینوژن ھا در سرطان،  

 سرطان در سالمندی

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

 یدکتر طالقان 

۲ ۷/۷/۱٤۰۰ 

پیشگیری و تشخیص زودرس   ۱۰ساعت 
 سرطان  

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

 ی دکتر بھرام 

۳ ۱٤/۷/۱٤۰۰ 

 ۱۰ساعت 

 

جراحی در سرطان و مراقبت 
 ھای پرستاری مربوطھ 

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

 یدکتر طالقان 

٤ ۲۱/۷/۱٤۰۰ 

شیمی درمانی و مراقبت ھای   ۱۰ساعت 
 پرستاری مربوطھ 

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

 ی دکتر بھرام 

٥ ۲۸/۷/۱٤۰۰ 

درمانھای ھدفمند و مراقبت  ۱۰ساعت 
 ھای پرستاری مربوطھ 

 ☒  آنالین

 ☐  آفالین

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

 ی دکتر بھرام 

٥ ٦/۸/۱٤۰۰ 

 ۱۰ساعت 

 

 رادیوتراپی و عوارض آن   

 ☒  آنالین

 ☐  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

 یدکتر طالقان 

۷ ۱۲/۸/۱٤۰۰ 

  یھا مراقبت و یوتراپیراد ۱۰ساعت 
 مربوطھ  یپرستار

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☒تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

 یدکتر طالقان 

۸ ۱۹/۸/۱٤۰۰ 

 ۱۰ساعت 
  یھا اورژانس و عوارض
 یھا مراقبت و سرطان
 مربوطھ  یپرستار

 ☐  آنالین

 ☒  آفالین

 ☐تکلیف 

 ☐آزمون  

 ☐گفتگو 

 ی بھرامدکتر  

 آموزش  متعاقبا اعالم خواھد شد.                                                      میتاریخ امتحان پایان ترم: بر اساس تقو


