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 سمه تعالی اب

 
 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسلامی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 0011 یلیتحص سال ،دوم  مسالین

 زمینه در خود های وختهآم تلفیق منظور به او در توانايی ايجاد و پرستاری زيربنايی مفاهیم با دانشجويان يیآشنا :هدف کلی

 مددجويان.  به مراقبت ارائه هنگام به پرستاری های و  نظريه مفاهیم با پايه علوم

  اهداف رفتاری:

  انتظار می رود:ی گرامی  در پايان دوره از دانشجو

 مفاهیم پايه پرستاری

 فرايند پرستاری را در مراقبت از بیمار به کار بندد. .0

 قبت تنیدگی و سازگاری را شرح دهد.  نقش پرستار در ارائه مرا .2

 .توضیح دهد  را "اختلال در تصوير ذهنی از خود"نقش پرستار در مراقبت  .3

 نقش پرستار در مراقبت از انواع شوک را بیان کند. .0

 نقش پرستار در مراقبت از صدمات و کمک به ترمیم سلولی را شرح دهد. .5

 ضیح دهد. در مورد مفهوم پیشگیری، اصول و سطوح پیشگیری تو .6

 مفهوم معلولیت و توانبخشی، اصول و فلسفه بازتوانی، نوتوانی و توانبخشی، انواع بازتوانی را شرح دهد.  .7

در مورد تجهیزات و امکانات و کاربرد وسايل بازتوانی در رفع مشکلات جسمی، روانی، و اجتماعی بیماران  .8

 توضیح دهد. 

 دسته بندی نمايد. مداخلات پرستاری از پیشگیری تا توانبخشی را  .9

 نقش پرستار در مراقبت از بیماری های حاد و مزمن را شرح دهد.  .01

 به کار بندد.  را بیمار و سالم سالمندان در پرستاری مراقبت .00

 روش های کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان را بیان کند. .02

 .دهد شرحنقش پرستار را در  کمیته های کنترل عفونت  .03

 مفاهیم پايه پرستاری  نام درس: 

 000337829:  درسکد 

 واحد 2 تعداد واحد:

 نظری  نوع واحد:

 2ـ ترم  کارشناسی پرستاریرشته تحصیلی: مقطع و 

 اصول و مهارتهای پرستاری :  يا همزمان پیشنیازدروس 

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 دوشنبه ها )دکتر يزدانی(: دانشکدهدر فیزيکی ساعات حضور 

 يزدانیفريدخت  دکتراباذری،  پروانه ین: دکترمدرس

 يزدانی فريدختدکتر :  درس لمسئو 

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 
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 انکولوژی

 . نمايد تعريف را سرطان .00

 . دهد توضیح را سرطان اتیولوژی و اپیدمیولوژی .05

 .سرطان را شرح دهد بیولوژی و پاتوفیزيولوژی .06

 . نمايد مقايسه يکديگر با را سرطانی سلول و طبیعی سلول کارکرد و ساختار .07

 . نمايد مشخص را بدخیم و خیم خوش تومورهای بین تفاوت .08

 .نمايد بحث ارپرست نقش و سرطان از پیشگیری مورد در .09

 معالجه ی در که را درمان هايی ساير و استخوان مغز پیوند شیمی درمانی پرتودرمانی، جراحی، نقش مورد در .21

 . دهد شرح دارند، کاربرد سرطان

 .دهد توضیح را شیمی درمانی با معالجه تحت بیمار به مربوط پرستاری خاص نیازهای  .20

 . نمايد مشخص را سرطانی بیماران به ربوطم ديگر مشکلات و شايع پرستاری تشخیص های  .22

 . دهد قرار استفاده مورد سرطانی بیماران از مراقبت برای چارچوبی عنوان به را پرستاری فرايند  .23

 .نمايد بیان سرطان در را درمانی و تسکینی جراحی بین تفاوت  .20

 جراحی عمل های انواع رديگ با مقايسه در سرطان جراحی عمل تحت بیماران از پرستاری مراقبت مورد در .25

 . نمايد بحث

 .نمايد مقايسه يکديگر با را سرطان در درمانی شیمی و پرتودرمانی جانبی اثرات و اهداف  .26

 . نمايد فهرست را پرتودرمانی تحت بیماران پوستی عوارض مورد در پرستاری مراقبت اولويتهای .27

 .نمايد لیست را خارجی ديوتراپیرا دريافت کننده بیماران آموزشی نیاز به مربوط اولويتهای  .28

 تحت مددجويان و(  تله تراپی)  خارجی پرتودرمانی تحت مددجويان با کار هنگام را کارکنان ايمنی  .29

 .کند مقايسه( تراپی براکی)  داخلی پرتودرمانی

 دهش پلاکت کاهش يا آنمی دچار که درمانی شیمی تحت بیماران سلامتی ارتقاء زمینه در پرستاری مداخلات  .31

 . نمايد تعیین را اند

 . نمايد بیان را شده اند نوتروپنی دچار که درمانی شیمی تحت بیماران در پرستاری مراقبت های اولويت  .30

 .نمايد بیان را موکوزيت دچار بیماران در پرستاری مراقبت اولويت های  .32

 .  نمايد تشريح را سرطان در نوتوانی مفهوم .33

 .  نمايد تعیین را سرطان هایاورژانس  خطر معرض در مددجويان  .30

 .دهد قرار بحث مورد انکولوژی شايع های اورژانس مديريت و بررسی در را پرستار نقش  .35

 .، پرسش و پاسخ و اسلايد سخنرانی آموزش مجازی به روش :روش تدريس

 الیتهای فراگیران:عف

  شرکت در پرسش و پاسخ   -2؛ حضور به موقع و فعال در تمام جلسات درس -0

 ؛جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی پاسخ به سوالات درسی مطرح شده در کلاس -3
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 به شرح زير می باشد:سیم بندی مطالب و نمره گذاری نحوه تق
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نمره بر اساس  1.5تا 

نوع کار تحقیقی مبتنی 

و  بر محتواهای درسی

نمره تشويقی  1.5

برای حضور کامل و 

 مشارکت فعال

 8 مفاهیم انکولوژی

 

 مفاهیم پايه پرستاری جدول زمانبندی درس

 0011 یلیتحص سال ،دوم مسالین

 استاد رئوس مطالب مبحث تاريخ جلسه

 اباذری خانم دکتر مروری بر کاربرد فرآيند پرستاریمعرفی طرح درس،  مفاهیم پايه 20/00/0011  .0

 خانم دکتر اباذری ریمروری بر کاربرد فرآيند پرستاادامه    مفاهیم پايه 0/02/0011  .2

اختلال در تصوير ذهنی از خود و ارائه مراقبت مبتنی بر    مفاهیم پايه 8/02/0011  .3

 تشخیص های پرستاری مرتبط

 خانم دکتر اباذری

صدمات و ترمیم سلولی و ارائه مراقبت مبتنی بر تشخیص های   مفاهیم پايه 05/02/0011  .0

 یارو سازگ یدگیدر تن ینقش پرستار؛ پرستاری

 خانم دکتر اباذری
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انواع شوک و ارائه مراقبت مبتنی بر تشخیص های پرستاری   مفاهیم پايه 22/02/0011  .5

 مرتبط

 خانم دکتر اباذری

ادامه انواع شوک و ارائه مراقبت مبتنی بر تشخیص های   مفاهیم پايه 00/0/0010  .6

 پرستاری مرتبط

 خانم دکتر اباذری

مفهوم  ،یریشگیاصول و سطوح پ ف،يتعر ،یریشگیم پمفهو مفاهیم پايه 20/0/0010  .7

 ینوتوان ،یاصول و فلسفه بازتوان ف،يتعر ،یو توانبخش تیمعلول

 یانواع بازتوان ،یو توانبخش

و امکانات و کاربرد آنها در رفع مشکلات  زاتیبا تجه يیآشنا

 یریشگیاز پ یارائه مداخلات پرستار ،یو اجتماع یروان یجسم

 یتا توانبخش

 م دکتر اباذریخان

سالمندی و سالمند شناسی، مرگ و مراحل رويارويی با آن و   مفاهیم پايه 28/0/0010  .8

 ارائه مراقبت مبتنی بر تشخیص های پرستاری مرتبط

 خانم دکتر اباذری

   تعطیل 0/2/0010 

مراقبت در بیماری های حاد و مزمن مبتنی بر تشخیص های  مفاهیم پايه 00/2/0010  .9

 مرتبط پرستاری

کنترل عفونت در بیمارستان، نقش پرستار در کمیته های کنترل 

 عفونت

 خانم دکتر اباذری

 اتیولوژی،، سرطان تعريف سرطان، اپیدمیولوژی- مفاهیم پايه 08/2/0010  .01

 و بیولوژی سرطان پاتوفیزيولوژی

 خانم دکتر يزدانی

مفاهیم  25/2/0010  .00

 انکولوژی

وت سلول طبیعی با سرطان ، تومورها ) شناخت سلول ، تفا -

 (،تغییرات سلولی ، تفاوت تومورهای خوش خیم و بدخیم

 و نقش پرستار، سرطان در سالمندی پیشگیری از سرطان

 خانم دکتر يزدانی

مفاهیم  0/3/0010  .02

 انکولوژی

 خانم دکتر يزدانی پرتودرمانی های سرطان شامل: جراحی،درمان -

مفاهیم  8/3/0010  .03

 انکولوژی

 خانم دکتر يزدانی می درمانیشی -

   تعطیل 05/3/0010 

مفاهیم  22/3/0010  .00

 انکولوژی

، هدف درمانی، ژن درمانی، درمانی ايمنی درمانی ، گرما-

 پرستار. نقش و سرطان در نوتوانی هورمون درمانی، 

 خانم دکتر يزدانی

مفاهیم  29/3/0010  .05

 انکولوژی

 در پرستاری ندفراي گیری کار ، بهنکولوژیآهای فوريت-

 سرطان،  به مبتلا مددجويان از مراقبت

 مبتلا مددجويان از مراقبت در پرستاری فرايند گیری کار به -

 سرطان. به

 خانم دکتر يزدانی

  ارزيابی پايان ترم طبق برنامه گروه    .06


