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و اساتيد مدعو )دکتر  دکتر طالقانی و دکتر بهرامی:اساتيد درس

 زینليان و دکتر معظم(

 

 شرح درس: 

درس فراگیران با مفاهیم مربوط به مراقبت از بیماران مبتال به سرطان از پیشگیری تا بازتوانی آشنا شده و با بکار گیری در این 

مفاهیم آموخته شده در بالین و در عرصه ارائه خدمات به بیماران مبتال به سرطان و خانواده های آنان در سطح جامعه موجب 

 .شد ارتقای کیفیت زندگی بیماران خواهد

http://eclass.mui.ac.ir/b/7px-6nh-vfp
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc-of-internal-surgery1
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc-of-internal-surgery1


 

 

 
 
 
 
 

 هدف کلی درس:

آشنایی و کسب مهارت فراگیران در خصوص مراقبت پرستاری در اختالالت انکولوژیک و عوارض ناشی از بیماری و نیز 

 عوارض جانبی ناشی از درمان های مربوطه بر اساس مدل فرایند پرستاری و مبتنی بر شواهد

 

 

 :رفتاری اهداف

 :باشند قادر فراگیران رود می انتظار درس این پایان در

 اپیدمیولوژی و اتیولوژی سرطان را توضیح دهد. .1

پاتوفیزیولوژی فرایندهای بدخیمی و ویزگی سلولهای بدخیم )از جمله تهاجم و متاستاز( و نحوه طبقه بندی سررطان را   .2

 شرح دهد.

 نقش سیستم ایمنی را در ایجاد سرطان توضیح دهد. .3

 بروز سرطان را با ارائه مثال های مختلف توضیح دهد.نقش فرهنگ، تغذیه و رفتار در  .4

 کشف، پیشگیری و غربالگری سرطان را توضیح دهد. .5

 انواع روش های تشخیصی سرطان و مالحظات پرستاری مربوطه را توضیح دهد. .6

بنیرادین و  انواع درمانهای رایج در سرطان شامل جراحی، پرتو درمانی، شیمی درمانی، پیوند مغرز اسرتخوان، سرلولهای     .7

کاربرد آنها، بیوتراپی، فتو دینامیک درمانی، درمانهای هدفمند، درمانهای اثبات نشده و درمانهرای غیرر مرسروا را شررح     

 دهد.

نقش پرستار در آماده سازی بیمار برای انواع درمان از قبیل آماده سازی داروها تا معردوا سرازی ضرایعات را توضریح      .8

  دهد.
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 :روش تدریس

 افزار مدیریت نرا یادگیری ابزار. گردد می ارائه (آفالین)همزمان غیر و (آنالین) همزمان بصورت اینترنت طریق از که مجازی آموزش

 فعالیتهای آموزشی، ضبط دوره و درس اطالعات ارائه جمله از ها فعالیت کلیه که است نوید سمانه حاضر حال در که الکترونیکی یادگیری

 وقایع و رسانی اطالع و تقویم آموزشی پیامها، انتقال مدرسان، توسط بازخورد ارائه تکالیف، ارائه فعالیتها، از گزارش ارائه فراگیران، و اساتید

 های شبکه از یکی در نیز مجازی یک گروه دانشجویان تقاضای صورت در. گردد می انجاا آن طریق از برخط نهای آزمو برگزاری مهم،

 .شد خواهد تشکیل دانشجویان بهبیشتر  رسانی اطالع جهت آموزش تایید مورد اجتماعی

 

 وظایف فراگيران:

 هوشمند ستمیس یبر رو (دیسامانه نو) یکیالکترون یریادگی تیریرود که به نرا افزار مد یانتظار م انیاز دانشجو نیدر جلسات آنال -1

  آموزش هیآن با توص نیگزیجا ااسکای روا یدر نرا افزار  نیجلسات در کالس آنال میآن بر اساس تقو قیو از طر یخود دسترس

 تمرکز اصلی بیشتر بر رفع اشکاالت و پاسخ به سواالت دانشجویان است.  .شرکت نمایند دانشکده

 فیتکال ضمن مطالعه الزا است که به انیگردد که دانشجو یم یجلسات بارگذار میمطالب بر اساس تقو یمحتوا نیدر جلسات آفال -2

 یریادگی تیریبه روز نرا افزار مد طیبا توجه به شرا فیتکال نیشده پاسخ دهند. ا نییتع یترا و در بازه زمان نیمطرح شده در ح



 

 

 
 
 
 
 

 تیفعال کیر چهار جلسه حداقل ه یبه ازای آموزشی باشد. وهایسناریا / یممکن است شامل پاسخ به سواالت چالش دینو یکیالکترون

 شود. یم یبارگذار یریادگی

 

 :ات کالسرقوانين و مقر

و  دیسامانه نوی در کیالکترون یریادگی تیریجلسات به نرا افزار مد میرود بر اساس تقو یانتظار م انیاز دانشجو ن،یدر جلسات آنال -1

 یبا آمادگ دیکنند. دانشجو با دایپ یهوشمند خود دسترس ستمیس یبر رو اسکای روا یا مشابه ان با توجه به پیشنهاد آموزشنرا افزار 

ساعت  و نکیتر فراهم گردد . ل عیو وس شتریجهت بحث و گفتگو ب نهیجلسات در کالس درس حاضر شده تا زم میتوجه به تقو بای قبل

 .گردد یمشخص م نوید در قسمت کالس سامانه نیآنال یکالس ها

 لیفا دها،یاسالاف کتاب، ید یمانند پ)درس، قسمت محتوا  لیجلسات پس از ورود به فا میبا توجه به تقو نیدر جلسات آفال  -2

. ندیاستفاده نما اایپ افتیدر ایارسال  یبرا اایاز قسمت پ توانندیم انی. دانشجوندیفرما نیرا بصورت مرتب بازب فیو تکالی(صوت

 پاسخ دهند. فیشده به تکال نییتع یدر بازه زمان دیبا انیدانشجو

 

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 نمره 2 شرکت و حضور فعال در فضاهای مشارکتی آنالین 1

 نمره 5 در طول ترا شده مطرح یوهایسنار و سواالت ف،یتکال 2

 13 آزمون پایان ترا 3

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 درسی زمانبندجدول 

    0411-0410سال: نيمسال اول  نيمسال تحصيلی و       100115شماره درس:       پرستاری انکولوژی )تئوری(         عنوان درس: 

 صبح                                     01-07زمان کالس:     تئوری چهارشنبه         پرستاری    5فراگيران: پرستاری ، کارشناسی ارشد ترم  

نحوه  رئوس مطالب تاريخ جلسه

 ارائه

 مدرس فعالیت يادگیری منابع و نوع محتوا امکانات مورد نیاز 

1 

 چهارشنبه 

 شهريور 11

 معرفی طرح درس،  مقدمات انکولوژی 11-11

های دیاسال پی دی اف و  سامانه نوید فالینآ

بارگذاری شده   از بخش 

 مربوطه کتاب 

Fortenbaugh: 2007, 

Brunner and 

Suddarths: 2108 

 دکتر بهرامی گفتگو در شرکت

1 

 چهارشنبه 

 مهر هفتم

 ارائه کیس های انکولوزی)ادامه...( 11-11

های دیاسال پی دی اف و  سامانه نوید الیننآ

بارگذاری شده   از بخش 

 مربوطه کتاب 

Fortenbaugh: 2007, 

Brunner and 

Suddarths: 2108 

مطالعه محتوا و پاسخ 

 به تکالیف

 دکتر بهرامی

1 

 چهارشنبه 

 مهر 11

 ارائه کیس های هماتولوزی)ادامه...( 11-11

های دیاسال پی دی اف و  سامانه نوید الینفآ

بارگذاری شده   از بخش 

 مربوطه کتاب 

Fortenbaugh: 2007, 

Brunner and 

Suddarths: 2108 

مطالعه محتوا و پاسخ 

 به تکالیف

 دکتر بهرامی

1 

 چهارشنبه 

 مهر11

11-11 

پیشگیری از سرطان در سطوح مختلف و 

 نقش پرستار

های دیاسال پی دی اف و  سامانه نوید آنالین

بخش بارگذاری شده   از 

 مربوطه کتاب

 Yarboro, 2016 

  شرکت در گفتگو

 دکتر معظم

 

 

 چهارشنبه

 مهر 12

11-11 
دالیل ایجاد سرطان با تاکید بر مبانی 

 ژنتیکی و ایمنولوژیک

های بارگذاری شده   دیاسال سامانه نوید آنالین

 از بخش مربوطه کتاب 

Yarboro: 2016 

 دکتر زینلیان شرکت در گفتگو

5 

 چهارشنبه 

 ابان 11

11-11 

درمان های سرطان با تاکید بر درمان 

های جدید ) از جمله درمان های هدفدار، 

بیوتراپی، ژن درمانی پیوند مغز استخوان 

 و سلولهای بنیادین( و نقش پرستار

های دیاسال پی دی اف و  سامانه نوید آنالین

بارگذاری شده   از بخش 

 مربوطه کتاب 

Yarboro, 2016 

 دکتر طالقانی شرکت در گفتگو



 

 

 
 
 
 
 

 


