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 31 97-98ال تحصيلی   س  ديمويمسال  

طب هكول ٍ ًقؾ پشػتبس دس تين دسهبًي بب اسائِ هشاقبت ّبي ػيؼتن ّبي سايج  بيبىبِ  ٍ جبيگضيي طب هكولدسع  مقدمٍ:

تكب بِ آهَختِ ّبي خَد، بِ كؼب هْبست دس چگًَگي آهَصؽ بِ هذدجَ ٍ خبًَادُ هي پشداصد؛ تب فشاگيشاى بتَاًٌذ بب اپشػتبسي خبف 

 دس اختالالت حبد ٍ هضهي ٍ ًيض اًجبم هشاقبت اص خَد دس حيطِ ّبي هختلف اّتوبم ٍسصًذ.

ي بيوبسي ّبي حبد ٍ فشاگيشاى بب طب هكول ٍ جبيگضيي، كبسبشد آى دس حفظ ٍ استقب ػالهت، پيـگيشي، دسهبى ٍ تَاًبخـآؿٌبيي  :َدف کلی

 هضهي بضسگؼبالى

 اَداف رفتاری:        

 سا ؿشح دٌّذ. دس دسهبى هذدجَيبى جبيگضييتبسيخچِ اػتفبدُ اص طب هكول ٍ  .1

 سا بيبى كٌٌذ. فلؼفِ ٍ تؼبسيف طب هكول ٍ جبيگضيي .2

 كٌٌذ. طبقِ بٌذيسا  طب هكول ٍ جبيگضيي .3

 پبتي سا بيبى كٌٌذ.ش طب چيٌي) ػَصًي ( ٍ َّهئَيّبيي ًظ كبسبشد دسهبى .4

 آى سا تَضيح دٌّذ. دسّبي هؼٌَي هبًٌذ ًوبص ٍ دػب  ٍ ًقؾ پشػتبس   كبسبشد دسهبى   .5

 ، بيَفيذبک، دسهبى تَػط سًگْب، ٌّش، هشاقبِ، يَگب، گشٍُ دسهبًي، تصَيش ػبصي، ّبي رٌّي هبًٌذ ّيپٌَتيضم كبسبشد دسهبى .6

 سا ؿشح دٌّذ.ًٍقؾ پشػتبس دس آى ّب  ػبيكَايوًََلَطي، آساهؼبصي

ٍ ًقؾ پشػتبس  دس دسهبى بيوبسيْب ، تغزيِ ٍ سايحِ دسهبًي ساطب گيبّيهبًٌذ  كبسبشد دسهبى ّبي هبتٌي بش صيؼت ؿٌبػي .7

 سا ؿشح دٌّذ.

 تكٌيک الكؼبًذس، كبيشٍپشاكتيغ، كشاًيَػبكشال، ٍسصؽ، هبػبط سفلكؼَلَطي،هبًٌذ ّبي هذاخلِ اي جؼوبًي  دسهبىكبسبشد  .8

 ا تَضيح دٌّذ.ٍ ًقؾ پشػتبس س

 جبيگضيي ٍ ًقؾ پشػتبس دس آًْب هكول، طب طبوام درس:  

 (كبساهَصيٍاحذ  5/0ٍاحذ ًظشي ٍ  ) اٍاحذ 5/1: تعداد ياحد

 كبساهَصي/ ًظشي وًع ياحد:

 اسؿذ پشػتبسيكبسؿٌبػي مقطع ي رضتٍ تحصيلی: 

داسٍؿٌبػي اختصبصي، پبتَفيضيَلَطي،پبيؾ  ز :دريس پيطىيا

 ٍضؼيت ػالهت بضسگؼبالى

 2206تلفه داخلی دفتر: 

 40/9-10/11دٍؿٌبِ ساعات حضًر در دفتر: 

 هقيويبىدكتش  -دكتش جَصي مدرس :

Email   :  minajouzi@gmail.com 

             mmoghimian243@gmail.com  

 307 كالعمکان کالس : 

 ـٌبِيك ريز کالس :

 40/9-10/11 :ساعت کالس 

 3/4/98تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



ًٍقؾ پشػتبس سا  طب ٍيبشيـٌبلٍ بيَالكتشٍهغٌبطيغ، اًشطي دسهبًي ،لوغ دسهبًي ًظيش دسهبى بب اػتفبدُ اص اًشطيكبسبشد  .9

 .ؿشح دٌّذ

 پشػؾ  ٍ پبػخ                           -بحث گشٍّي -ػخٌشاًي ريش تدريس:

 فعاليتُای فراگيران:

 حضَس بِ هَقغ دس كالع -1

 حث ّبي كالعؿشكت دس ب -2

 اداسُ دٍ جلؼِ كالع  -3

 هقبلِ هشتبط بب هَضَع دسع 3ًقذ حذاقل  -4

دسهبًگبّْبي طب ػٌتي ٍ هكول ٍ تْيِ ٍ اسائِ يک هَسد گضاسؽ اص تبثيش ، حضَس فؼبل دس هشاكض تحقيقبتي دسهبًي هشتبط -5

 2ّبي سايج طب هكول ٍ جبيگضيي )حذاقل  اصاي ّشيک اص اًَاع دسهبى بِ الزكش بش حبالت بيوبسي ّبي فَق دسهبى

 دس قبلب فشايٌذ پشػتبسيگضاسؽ( 

 ريش ارزضيابی:

 ًوش9ُ :امتحان پايان ترم -4       ًوشُ  1 :وقد مقالٍ -1         ًوشُ 4 :ارائٍ کالسی -2       ًوشُ   6 :امًزیومرٌ کار-3 -3

 

 

 مىابع 

 يگضييكتب ، هقبالت ٍ ػبيت ّبي هشتبط بب طب هكول ٍ جب-1

2- Neighbors,M.Marek,J.F.Green,C.J.Manhan,F.D.(last edition)"Phipps,Medical Surgical Nursing" 

Philadelphia:Mosby . 

3-Kearney,N.Richardson,A.(last edition)"Nursing Patients with Cancer:Principle and 

Practice"Edinburg:Elsevier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  طب مکمل، طب جايگسيه ي وقص پرستار در آوُادی درس ىماوبديل زج

 3197  -   98سال تحصيلی   ديمويمسال  

 ارائٍ دَىدٌ رئًس مطالب تاريخ رديف

 بيبى طشح دسع  14/11/97 3

 تبسيخچِ، فلؼفِ، تؼشيف ، طبقِ بٌذي طب هكول ٍ جبيگضيي 

 دكتشهقيويبى، دكتش جَصي

(؛ ًوبص، دػب، 1جؼوي، هؼٌَي ) –كبسبشد دسهبى ّبي رٌّي 21/11/97 2

 ّيپٌَتيضم، هشاقبِ ٍ ًقؾ  پشػتبس دس ايي دسهبًْب

 ٍ داًـجَ  دكتشهقيويبى

 

، تصَيشػبصي(؛ 2)جؼوي، هؼٌَي  كبسبشد دسهبى ّبي رٌّي  28/11/97 1

 يَگب ، گشٍُ دسهبًي ٍ ًقؾ  پشػتبس دس ايي دسهبًْب

 ٍ داًـجَ  دكتشهقيويبى

 

دسهبى تَػط (، 3جؼوي، هؼٌَي) –ّبي رٌّي  كبسبشد دسهبى 5/12/97 4

ٍ ًقؾ   ػبيكَايوًََلَطي، آساهؼبصي ،بيَفيذبک، سًگْب، ٌّش 

 پشػتبس دس ايي دسهبًْب

 ٍ داًـجَ دكتشهقيويبى

، اًشطي دسهبًي، لوغ دسهبًي ؛دسهبى بب اػتفبدُ اص اًشطيكبسبشد  12/12/97 5

ى ًٍقؾ آى دس دسهب طب ٍيبشيـٌبل، بيَالكتشٍهغٌبطيغ

 اختالالت جؼوي ٍ سٍحي

 ٍ داًـجَ دكتشهقيويبى

، تغزيِ، طب گيبّي؛  كبسبشد دسهبى ّبي هبتٌي بش صيؼت ؿٌبػي 19/12/97 6

 ًقؾ  پشػتبس دس ايي دسهبًْبٍ  سايحِ دسهبًي

 جَصي ٍ داًـجَدكتش

ظ، ٍسصؽ،  (؛ هبػب1)ّبي هذاخلِ اي جؼوبًي دسهبىكبسبشد  26/12/97 7

 ػتبس دس ايي دسهبًْبٍ ًقؾ  پش سفلؼكَلَطي

 جَصي ٍ داًـجَدكتش

، كشاًيَػبكشال(؛ 2)ّبي هذاخلِ اي جؼوبًي دسهبىكبسبشد  18/1/98 8

 ٍ ًقؾ  پشػتبس دس ايي دسهبًْب تكٌيک الكؼبًذس ،كبيشٍپشاكتيغ

 جَصي ٍ داًـجَدكتش

 داًـجَ جَصي ٍدكتش ّب كبسبشد طب ػَصًي ٍ َّهئَپبتي ٍ ًقؾ  پشػتبس دس ايي دسهبى 25/1/98 9

 كبساهَصي 1/2/98 31

 كبساهَصي 15/2/98 33

 كبساهَصي 22/2/98 32

 كبساهَصي 29/2/98 31

 

 

 


