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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

بروز، مرگ و میر و عوارض در درجه باالئي قرار گرفته است. تأثیر بیماار    زانیرخداد سرطان جزو اختالالتي است كه از نظر م

اجتماعي خود و خانواده او گسترش پیدا ماي كداد. بداابراالز الزس اسات      -بر مددجو فراتر از مشكالت جسمي، به مسائل روحي

درمانها  اختصاصي سرطان )باوالهه  رواني و اجتماعي بیمار و خانواده و  و  -جسمي  الك دانشجو  پرستار  به اهم مراقبتها

 داد ال( آشدا و مراقبت ها  پرستار  مربوطه را براساس شراالط مددجو باا اساتداده از فرآ  يشیمي درماني، اشعه درماني و جراح

 بكار بددد.  پرستار

 

 اهداف کلی:

 سرطان  اورژانس ها و عالشا  در درمان ها  پرستار  و مراقبت ها  ریشگیدر سرطان، اصول پ هالپا میبا مداه اليآشدا

 

 اهداف رفتاری:

 رود فراگیران قادر باشدد: در پاالان االز درس انتظار مي

    .اصطالحات راالج سرطان را بداند  .1

  .پیدمیولوژ ، اتیولوژ ، پاتوفیزالولوژ  و بیولوژ  سرطان را توضیح دهدا .2

  .مداهیم اصلي سرطان را تعرالف كدد .3

 سالمت بزرگساالن گروه آموزشی

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 511367  شماره درس:                           2  پرستار  هالپا میمداه  عنوان  درس: 

                                                                          الك واحد نظر : واحدنوع و تعداد 

  پرستار  اصول و مهارت ها  :پیش نیاز دروس

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی:         4ترس   كارشداسي پرستار   فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

   :کالس مکان                             18تا  16ساعت  شنبه ها   :کالس زمان

 14تا  13 هاشنبه  زمان حضور در دفتر کار:                                    دکتر زهرا هادیان:  مسئول درس

 37927541:  شماره تماس 

  : Zahra.hadian@nm.mui.ac.ir Email                         
 دکتر زهرا هادیان -دکتر مسعود بهرامی  اساتید درس:
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 .كدد سهالمقا گرالكدالرا با  يو سرطان يعیساختمان و عملكرد سلول طب .4

 .كه سرطان زا شداخته شده اند را مشخص كدد اليو فاكتورها عوامل .5

 .كدد اليبازشداسا گرالكدالرا از  میو بدخ میخوش خ  تومورها .6

 روشها  پیشگیر  از سرطان را بیان كدد  .7

 .دهد حیكددده را در كاهش بروز سرطان توض  ریشگیآموزش سالمت و مراقبت پ تیهما .8

 .در رابطه با پیشگیر  از سرطان را شرح دهد افراد جامعهموزش به آو  مراقبت ها  پرستار  .9

  .ف درمان سرطان را ناس برده و شرح دهدتلروشها  مخ .11

  .استداده از جراحي در درمان سرطان را توضیح دهد .11

 .شرح دهد انواع جراحي در سرطان و مراقبتها  پرستار  بعد از جراحي بیماران سرطاني را .12

 .استداده از رادالوتراپي در درمان سرطان را توضیح دهد  .13

 .انواع رادالو تراپي در سرطان و مراقبتها  پرستار  بعد از رادالوتراپي در  بیماران سرطاني را شرح دهد  .14

 .دهد حیرا توض يو جراح ياشعه درمان ،يدرمان يمیتحت ش مارانیب ياختصاص  پرستار  ازهاین .15

 .روشها  مختلف شیمي درماني در سرطان را بیان كدد  .16

 .اندالكاسیون شیمي درماني در سرطانها  مختلف را شرح دهد  .17

  .انواع داروها  شیمیاالي در درمان سرطان را بیان كدد .18

 .عوارض و مراقبتها  پرستار  متعاقب شیمي درماني را شرح دهد   .19

  .را توضیح دهددر درمان سرطان  پیوند مغز استخواناستداده از  .21

 .و مراقبتها  پرستار  بعد از آن را در بیماران سرطاني را شرح دهد پیوند مغز استخوان .21

 روشها  مختلف درمان درد بیماران سرطاني را بیان كدد. .22

مو،  زشالر ،يپوست تیدرسرطان شامل اختالل در تمام عالشا  پرستار  ها صیمربوط به تشخ  پرستار مراقبت .23

 .دهد حیرا توض يرذهدالو اختالل در تصو  ا هالمشكالت تغذ

 مربوطه را بحث كدد  پرستار  كرده و مراقبت ها زییمبتال به سرطان را تع مارانیبالقوه در ب و اورژانس ها  عوارض .24

 

 روش تدریس:

االز درس با مشاركت اعضا  هیئت علمي گروه سالمت بزرگساالن دانشكده پرستار  و ماماالي ارائه خواهد شد. 

 در جسات حضور  ارائه مي شود. و بحث كالسي و پرسش و پاسخ مطالب االز درس به صورت سخدراني عمده

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 ، االدترنتاسالالد پاورپوالدت، واالت برد، كتاب

  

 :وظایف فراگیران 

   حضور مرتب و به موقع در كالس ها  حضور 

   حضور  مطالعه در رابطه با درس و حضور فعال در كالس ها 

 شركت در مباحث پرسش و پاسخ 

 با موضوعات كالس و الا كددرانس علمي  مرتبط و الا مطالب ارائه مقاالت 
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 :رود می انتظار دانشجو از

 .کند کسب نظر مورد مطالب فراگیری جهت الزم علمی بنای زیر و معلومات -1

 .دهد ای گسترش کتابخانه مطالعات طریق از را خود معلومات شده تدریس های بحث و مطالب از استفاده با -2

 فعال شرکت کالس علمی بحث های در و یافته حضورحضوری  درس های کالس در غیبت بدون و مداوم ، منظم طور به -3

 .باشد داشته

 

 قوانین و مقررات کالس:

 .است يالزامكالس و مطالعه محتوا  جلسات حضور به موقع و بدون غیبت در تماس جلسات  -1

دانشجو   ترس نخواهد بود و برا انالدانشجو مجاز به شركت در آزمون پا ،يواحد درس 17/4بیش از در صورت غیبت  -2

 .نمره صدر مدظور خواهد شد

جواب صحیح سواالت به بحث ،  درسو الا كدوني ارائه بازخورد: بعد از هر بار پرسش و پاسخ مبحث قبلي  روش -3

   الزس به دانشجوالان داده خواهد شد. بازخوردگذاشته مي شود و از االز طرالق 

 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 02نمره از  فعالیت ردیف

 ندارد امتحان میان ترم 1

 91 امتحان پایان ترم 2

 5.0 حضور و غیاب کالسی 3

 

4 

، حضور فعال در کالس های حضوری

شرکت در بحث ها و پرسش و پاسخ 

و یا ارائه مقاالت و مطالب مرتبط  کالسی

 با موضوعات درسی کالس 

5.0 

 05 جمعا

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع
 2022 زیو سودارث. پرستار  داخلي ا جراحي برونر و سودارث: سرطان.ترجمه گروه مترجم برونر .1

 .1395 اصدهان، ماني، انتشارات اول، چاپ سرطان، پرستار  درسدامه فرالبا، طالقاني و الهه آشور .  .2

 :بهتر یریادگی یبرا دیمف یو محتواها منابع
1.  Hinkle J L &  Cheever K H, Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical 

Nursing, 15th Edi, Philadelphia: Wolters Kluwer, 2222. 

2. Yarbro C H, Frogge M H, Goodman M (2016). Cancer nursing: principles and 

practice. 8th, Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers.  

3. 3. Gulanick M & Myers J L, Nursing care plans: Diagnoses, Interventions & 

Outcoms, 9 th Edi, Missouri: Mosby, 2017. 

4. 4. Carpenito L J, Nursing care plans: Transitional patient and Family Centered 

Care, 7 th Edi, Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Janice+L+Hinkle+PhD++RN++CNRN&text=Dr.+Janice+L+Hinkle+PhD++RN++CNRN&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kerry+H.+Cheever+PhD++RN&text=Kerry+H.+Cheever+PhD++RN&sort=relevancerank&search-alias=books
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5. 5. Ackley B J, Ladwig G B, Makic M B, Nursing Diagnosis Handbook: An 

Evidence-Based Guide to planning care, 11 th Edi, Elsevier, 2016. 

 

 :درس یقابل استفاده برا ینترنتیا یگاههایپا
1. www.cancer.org 

2. https://www.cancer.gov/ 

https://www.ons.org 

 جدول زمان بندی کالس

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

 شنبهیک 1

02 /6/1021 

 11تا  16ساعت 

طرح درس/ بیولوژی/ پاتوفیزیولوژی معرفی 

سرطان/ کارسینوژن ها در سرطان، سرطان در 

 سالمندی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال و شرکت در 

بحث های کالسی مرتبط 

 با موضوع درس

 دکتر هادیان

 شنبه کی 0

02/2/1021 

 11تا  16ساعت: 

 ☒ حضوری پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال و شرکت در 

بحث های کالسی مرتبط 

 با موضوع درس

 

 دكتر بهرامي

 شنبه یک 3

12/2/1021 

 11تا  16ساعت: 

جراحی در سرطان و مراقبت های پرستاری 

 مربوطه
 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال و شرکت در 

بحث های کالسی مرتبط 

 با موضوع درس

 دکتر هادیان

 شنبه یک 0

12/2/1021 

 11تا  16ساعت: 

 ☒ حضوری شیمی درمانی و مراقبت های پرستاری مربوطه

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال و شرکت در 

بحث های کالسی مرتبط 

 با موضوع درس

 دکتر بهرامی

 شنبه یک 5

00/2/1021 

 11تا  16ساعت: 

پرستاری درمانهای هدفمند و مراقبت های 

 مربوطه
 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال و شرکت در 

بحث های کالسی مرتبط 

 با موضوع درس

 دکتر بهرامی

 شنبه یک 6

1/1/1021 

 11تا  16ساعت: 

 ☒ حضوری رادیوتراپی و عوارض آن  

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال و شرکت در 

بحث های کالسی مرتبط 

 با موضوع درس

 دکتر هادیان

 شنبه یک 2

1/1/1021 

 11تا  16ساعت: 

 ☒ حضوری مربوطه یپرستار یها مراقبت و یوتراپیراد

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال و شرکت در 

بحث های کالسی مرتبط 

 با موضوع درس

 دکتر هادیان

 شنبه  1

15/1/1021 

 11تا  16ساعت: 

 یها مراقبت و سرطان یها اورژانس و عوارض

 مربوطه یپرستار
 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال و شرکت در 

بحث های کالسی مرتبط 

 با موضوع درس

 دکتر بهرامی

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


