
  

 
 

 

 ترکیبی مفاهیم پرستاری(  COURSE PLAN) طرح دوره  

 

 

   معرفی درس:

دانشجو کمک می شود تا با تلفیق در این درس با تدریس مفاهیم زیر بنایی پرستاری و مفهوم سرطان به  

آموخته های خود با علوم پایه بتواند از نظریه ها و مفاهیم پرستاری ضمن به کارگیری فرآیند پرستاری در  

مراقبت از بزرگساالن و سالمندان و بیماران مبتال به سرطان استفاده کند. در این راستا بر تقویت مهارتهای 

ستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری به منظور تامین، حفظ  و ارتقای تفکر خالق در کاربرد فرآیند پر

 سالمت بزرگساالن و سالمندان با محوریت خانواده از پیشگیری تا توانبخشی تاکید می شود.

 

 
 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد : 

 

 کارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:   پرستاری حضرت زینب )س(           گروه آموزشی:   پرستاری             : دانشکده  

 2 :  تعداد واحد مفاهیم پایه پرستاری     :   نام درس

 نظری  نوع واحد :

  8- 10دوشنبه   روز و ساعت برگزاری کالس:    اصول و مهارت های پرستاری   پیش نیاز:

 13- 15دوشنبه                                                    

 دانشکده پرستاری   مکان برگزاری: 

                                          فاطمه سرانجام                                                مسئول برنامه :   

 f.saranjam95@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                           071- 52245009:        دانشکده  شماره تماس

 خانم اسدی الری و خانم سرانجام       مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 f.saranjam95@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                            071- 52245009شماره تماس دانشکده:          

 فاطمه سرانجام                                                                                    تهیه و تنظیم :  

 1401بهمن ماه    بازنگری:   تدوین/   تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 پرستاری فرآیند  کاربرد بر مروری ❖

 : با مرتبط  پرستاری های  تشخیص بر مبتنی های مراقبت ارائه و زیر اختالالت در پرستاری  نقش ❖

 شوک  ❖

 سازگاری  و  تنیدگی  ❖

 خود  ذهنی تصویر  در اختالل ❖

 سلولی ترمیم  و صدمات ❖

 پیشگیری  سطوح  و  اصول  تعریف، پیشگیری،  مفهوم ❖

 توانبخشی  و  معلولیت  ❖

 مزمن  و حاد های بیماری در  مراقبت ❖

 سالمندشناسی و  سالمندی ❖

 آن  با رویارویی مراحل و  مرگ  ❖

 :سرطان مفهوم ❖

 تفاوت سلول، شناخت سرطان، بیولوژی و پاتولوژی اتیولوژی، و اپیدمیولوژی سرطان،  تعریف

 از  پیشگیری بدخیم،  و خیم خوش  تومورهای تفاوت سلولی،  تغییرات سرطانی، با طبیعی  سلول -

 پرستار  نقش و سرطان

 درمانی  گرما درمانی، ایمنی درمانی، شیمی درمانی،  پرتو جراحی،  :سرطان های  درمان -

 نوتوانی  سرطان، به  مبتال  مددجویان از مراقبت در پرستاری فرایند  گیری کار به آنکولوژی،  های  فوریت -

 پرستار  نقش و سرطان در

 
 هدف کلی ❖

 آشنایی با مفهوم تصویر ذهنی از جسم خویشتن 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 تصویر ذهنی از خویشتن را تعریف نماید  •

 ارتباط تصویر ذهنی از جسم و اعتماد به نفس را بیان کند   •

 مراحل رشد و تکامل تصویر ذهنی از جسم خویشتن را در دوران های مختلف زندگی شرح دهد   •

 در تصویر ذهنی از جسم خویش را توصیف کن  اللاخت •

 عوامل موثر بر عکس العمل فرد نسبت به تغییر تصویر ذهنی از جسم خویشتن را نام ببرد •

 در تصویر ذهنی را توصیف نماید  اللعکس العمل های انطباقی و غیر انطباقی فرد و خانواده در اخت  •

 ان نماید تصویر ذهنی از جسم را بی تاللواکنش سازگاری در اخ  •

 .در تصویر ذهنی از جسم خویشتن را شرح دهد اللمراقبت های پرستاری درباره اخت •
 
 

 

 



 هدف کلی ❖

 آشنایی با انواع شوک و مراحل و درمان آن

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 
 د شوک و پاتوفیزیولوژی آن را شرح ده •

  .کتیک، عفونی) را نام ببردال (هیپوولمیک، کاردیوژنیک، توزیعی، نوروژنیک، آنافیطبقه بندی انواع شوک    •

 کند  مقایسه  یگدیگر با شدید و متوسط –بالینی شوک هیپوولمیک را در مراحل خفیف  الئم ع  •

 .صدمات سیستم های مختلف را در رابطه با عوارض شوک شرح دهد  •

 و مراقبت و درمان طبی و پرستاری با یکدیگر مقایسه و شرح دهد انواع شوک را از نظر اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی  •

 د ضرورت جایگزینی انواع مایعات را شرح ده •

 داروهای مصرفی در انواع شوک را بشناسد و نکات مراقبتی مربوط به آنها را توضیح دهد  •

 در مورد اهمیت حمایت تغذیه ای در تمام انواع شوک بحث کند  •

 .دهد شرح را اش خانواده  و  شوک به مبتال بیمار از اجتماعی –نقش پرستار در حمایت روانی  •

 

 هدف کلی ❖

 پرستاری از پیشگیری اولیه تا توانبخشی  مداخالتشناخت انواع سطوح پیشگیری و 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  .پیشگیری را شرح دهدمفهوم پیشگیری، تعریف، اصول و سطوح  •

 سه سطح از مراقبت های پیشگیری کننده را مورد بحث قرار دهد   •

 .پرستاری در سطوح پیشگیری را توضیح دهدمداخالت  •
 

 هدف کلی ❖

 آشنایی با مفاهیم تنیدگی و سازگاری

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . مفهوم تنیدگی را تعریف کند •

 را با هم مقایسه نماید ( فیزیکی ، فیزیولوژیک، روانی ، اجتماعی) تنش زاهای مختلف   •

 .عوامل موثر بر پاسخ به تنش را توصیه نماید  •

 .و نشانه های فیزیولوژیک و روانی بدن در پاسخ به تنش را نام ببردالئم ع   •

 . سندروم سازگاری عمومی را توضیح دهد   •

  .ردبعوارض ناشی از تنش را نام ب  •

 .پرستاری در تنش را توصیف نماید التمراقبت و مداخ •

 روشهای آرام سازی را توضیح دهد  •

 

 هدف کلی ❖

 آشنایی با مفهوم نا توانی و معلولیت 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 معلولیت و انواع آن را تعریف کند  •



 عکس العمل های روحی ـ روانی معمولی را که توسط بیمارانی که اخیرا دچار ناتوانی گردیده و ابراز   •

 .می کنند ، تعیین نماید 

 مثانه و روده بگنجاند   التآموزش بازتوانی مثانه و روده را در برنامه مراقبت بیماران با مشک •

 
 هدف کلی 

 آشنایی با مفهوم توانبخشی

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اصول و فلسفه بازتوانی ، نوتوانی و توانبخشی را توضیح دهد  •

 . انواع بازتوانی را نام ببرد •

 .ت مثانه و روده بگنجاند الآموزش بازتوانی مثانه و روده را در برنامه مراقبت بیماران با مشک •

 

 هدف کلی ❖

 آشنایی با مفهوم سالمندی

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 مفهوم سالمندی را تعریف نماید  •

 براساس تئوری های پیشرفت و تکامل، سالمندی را شرح دهد   •

 تغییرات فیزیولوژیک و بیماریهای شایع در سالمندی را توصیف نماید  •

 را در افراد سالمند بیان کند  المتیاهمیت مراقبت بهداشتی پیشگیری کننده و حفظ س   •

  .مهم ذهنی، شناختی و جسمی افراد سالمند را شناسایی نماید التمشک  •

 .مراقبت های پرستاری از سالمندان را شرح دهد •

  

 هدف کلی ❖

 .مراقبت های پرستاری از سالمندان را شرح دهد

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  .تعریف کند فرایند پرستاری را •

  .مراحل فرآیند پرستاری را به ترتیب اولویت نام ببرد •

 د بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی را توضیح ده •

 .فواید استفاده از فرایند پرستاری را برشمارد •

 ت بیمار تدوین نماید البرنامه مراقبت پرستاری را با توجه به مشک •

 مرحله فرآیند در تعیین میزان دست یابی به اهداف توضیح دهد ارزیابی را به عنوان آخرین  •

 .با استفاده از فرآیند پرستاری یک طرح مراقبت پرستاری به روش سیستماتیک برای یک بیمار ارائه دهد •
 

 هدف کلی ❖

  آشنایی با مفهوم سرطان، اپیدمیولوژی و پیشگیری از سرطان و درجه بندی تومورها

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 سرطان را تعریف کند •

 اپیدمیولوژی سرطان را ذکر کند  •



  .الگوهای رشد و تکثیر در سرطان را شرح دهد •

 د درجه بندی و مرحله بندی انواع تومورهای سرطان را ذکر کن •

  

 هدف کلی ❖

 مفهوم مرگ و مراحل رویارویی با آن 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 مفهوم مرگ را تعریف نماید   •

 مراحل مرگ را بر طبق نظریه های مختلف بیان نماید   •

 واکنش های نسبت به مردن و مرگ را توصیف نماید   •

  .نیازهای بیماران محتضر و خانواده آنها را بررسی نماید  •

  .بیان نماید مراقبت محتضر را اخالقیجنبه های   •

 را توضیح دهد (در حال احتضار )مراقبت پرستاری از بیماران مشرف به مرگ  •
 

 هدف کلی ❖

 مراقبت پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی -درمان جراحی 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 اهداف درمانی در سرطان را ذکر کند •

 کندانواع درمان در سرطان را بیان  •

 درمان جراحی در سرطان ها را توضیح دهد  •

  .مراقبت پرستاری قبل و بعد از عمل در سرطان را شرح دهد  •

 .بین اهداف درمان سرطان، پیشگیری، تشخیص، درمان، نظارت و تسکین تفاوت قائل شود •
 

 هدف کلی ❖

 آشنایی با صدمات و ترمیم سلولی 

 اهداف اختصاصی  ❖

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید  
 .اصول ثبات داخلی ، هموستاز و سازگاری را شرح دهد •

   .صدمات سلولی برگشت پذیر و غیر قابل برگشت را تعریف نماید  •

 عوامل ایجاد کننده آسیب سلولی را نام ببرد   •

  .پاسخ سلولی به آسیب را توضیح دهد  •

 . فرآیند التهاب و ترمیم را شرح دهد •

  را با همدیگر مقایسه نماید  (هایپرتروفی ، آتروفی و ... )انواع فرآیندهای مختلف ترمیم سلولی   •

 اهمیت مکانیسم های جبرانی بدن در حفظ سازگاری و ثبات را شرح دهد. تعیین کند   •

  .الگوی ترمیم و اثرات آن را بر روی حفظ ثبات بررسی کند  •

 . مختلف آسیب و ترمیم سلولی را بیان کندمراقبت های پرستاری در مراحل  •

 هدف کلی ❖

 آشنایی با پرتو درمانی و شیمی درمانی در سرطان، عوارض و مراقبت پرستاری 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 د پرتودرمانی را تعریف کن •

 انواع پرتودرمانی ر ا بیان کند  •



 عوارض پرتودرمانی را شرح دهد  •

 مراقبت پرستاری در پرتودرمانی را توضیح دهد  •

 .شیمی درمانی را تعریف کند •

  روشهای شیمی درمانی را شرح دهد •

 انواع داروهای شیمی درمانی و موارد استفاده آنان را بیان کند  •

  .نکات ایمنی مربوط به کارکنان بخش کموتراپی را بیان کند •

  . مراقبت پرستاری در بیماران فوق را ذکر کند •

 عوارض شیمی درمانی را شرح دهند.   •

 . پیشگیری از ایجاد عوارض شیمی درمانی را توضیح دهد •

 هدف کلی ❖

 آشنایی با سایر روش های درمان سرطان و پیوند مغز استخوان 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 درمان هیپرترمیا را توضیح دهد  •

  .مونوکلونال را شرح دهد آنتی بادیهای   •

  .روشهای درمانی با سایتوکینها، اینترفرون ها، اینترلوکین ها را بیان کند •

 . درمان با فاکتورهای تحریک کننده کولونی، رتینوئیدها و ژن درمانی را شرح دهد •

 . درمان و مراقبت پرستاری در بیماران پیوند مغز استخوان را شرح دهد •

  .استخوان را توضیح دهدانواع پیوند مغز   •

  .شرایط گیرنده و دهنده پیوند مغز استخوان را ذکر کند •

 مراقبت پرستاری قبل و بعد از پیوند مغز استخوان را شرح دهد  •

 هدف کلی ❖

 آشنایی با اورژانسهای سرطان عالئم بالینی، تشخیص، درمان، مراقبت پرستاری و نوتوانی در سرطان 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بالینی در اورژانسهای سرطان را ذکر کندعالئم  •

  .روشهای تشخیصی در اورژانسهای سرطان را شرح دهد •

 درمانهای مورد نیاز در اورژانسهای سرطان را توضیح دهد  •

  مراقبت پرستاری در اورژانسهای سرطان را بیان کند •

 پرستاری در رابطه با پیشگیری و کنترل عفونت، خونریزی و ... در سرطان را بداند مراقبت  •

 .را شرح دهد (بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی)به سرطان  تالفرآیند پرستاری در بیمار مب •

 د ت پوستی، تغذیه ای، جسمی، روانی را توضیح دهالمشک •

 به سرطان را بیان کند  تالآموزش مراقبت از خود در بیماران مب •

 به سرطان را ذکر کند  السالمندی در بیماران مبتمالحظات  •

 .به سرطان را بیان کند  تالچگونگی نوتوانی در بیماران مب •

 

 روش آموزش  ❖
 

 ترکیبی                                          مجازی                                حضوری   

 شرایط اجراء 

 



   :امکانات آموزشی ❖
 با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید  کامپیوتر   ،  ویدوئو پروژکتور ▪

 

 

 

   :منابع درسی  ❖

 خیر    بلی ◼ در نظر دارید؟   درسی  خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله  /آیا کتاب  

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

 عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل 
های صفحات و  فصل

 مطالعه مشخص شده برای 
 

-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott. 2018 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس 
 فصول مربوط به سرفصل درس  1392معماریان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: حیدری. 

 
Black JM, hawks JH, Keene AM(2012).Medical Surgical Nursing. (End ed). 

Philadelphia:Saunders 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس 

 

 

 

 

 نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، 
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

 ی گیردم قرار استفاده مورد شده منتشر د یجد مقاالت جلسه هر به بسته

 
PubMed 

Google scholar 

SID                    
  

 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

آن را    فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسی فوق یا به تنهایی به عنوان  

 ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 برای بارگذاری

** 

    

    

    



 
 و ... است. های دیگر دانشگاه محتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،   *

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینی آزمون های   ❖

 خیر    بلی  ◼  اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 
 

l 

 

 میان ترم
 

 حضوری 

در تاریخ و زمان مشخص شده  

 جهت برگزاری آزمون میان ترم 

 

 
   

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر◼  بلی    اید؟ در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه  

 تکلیف 

ترم با توجه به مباحث تدریس شده یک تا دو  در طول   

 تکلیف در نظر گرفته می شود.

روز از زمان  10

 ارائه تکلیف 

روز بعد از 10

دریافت پاسخ  

 تکلیف

مرور فصل  

مربوطه از منبع  

درسی و درک  

 مفاهیم مربوطه

 

 

 

    



.............................................................................................................. ............................................................................................  

 ................... ........................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان  ❖

 بارم نمره  موارد ارزشیابی 

 8 آزمون میان ترم 

 10 آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 1 فعالیت ها تکالیف و سایر 

 
 

 

 

 

 مقررات  ❖

                              10حداقل نمره قبولی            ▪

   طبق مقررات آیین نامه آموزشی است.  تعداددفعات مجاز غیبت در کالس ▪

 
 

 

 

 

 

 

 

 ......   درس  زمانبندی  جدول

 تاریخ ارائه 
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه 
 مدرس

نحوه 

 ارائه
 ارزشیابیروش   امکانات مورد نیاز 

 جلسه اول   

17/11/1401         

15-13 

 

ر  تصـــوـی وم  ـه ـف ـم

 ذهنی از خود

ــدیخــانم     اســ

 الری

 مجازی

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 8-10   جلسه دوم
 

 حضوری خانم سرانجام مفهوم شوک
و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و



 فعالیتها                24/11/1401

 

          جلسه سوم

24/11/1401 

15-13 

ــگیری  مفهوم پیش

و   آن  وح  ـــط سـ و 

ــالت  ــداخـــ  مـــ

در  ــتــاری  پــرســ

 پیشگیری ها

 حضوری خانم اسدی الری

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

      جلسه چهارم

1/12/1401    

15-13 

و   تنیـدگی  مفهوم 

 سازگاری
 حضوری خانم اسدی الری

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 جلسه پنجم       

8/12/1401 

15-13 

 

ت و  مف هوم معلولـی

 ناتوانی
 حضوری الریخانم اسدی  

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 جلسه ششم

15/12/1401 

15-13 

 مفهوم توانبخشی

 حضوری خانم اسدی الری

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 جلسه هفتم

22/12/1401 

15-13 

مفهوم ســـالمند و  

 سالمندشناسی
 مجازی خانم اسدی الری

ــامــه  کــامــپــیــوتــر،   بــرن

 پاورپوینت و تولید محتوا

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

   جلسه هشتم

14/1/1402 

10-8 

 

نــد   راـی ـف وم  ـه ـف ـم

 پرستاری
 حضوری خانم سرانجام

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 8-10   جلسه نهم
 

 حضوری خانم سرانجام مفهوم سرطان

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 



 

 

 

21/1/1402         

   جلسه دهم

21/1/1402    

 

15-13 

 

و   مـرگ  مـفـهـوم 

مراحل رویارویی با  

 حضوری خانم اسدی الری آن

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 جلسه یازدهم

28/1/1402 

10-8 

 

ــان   درمـ ــواع  انـ

 سرطان ها
 حضوری سرانجامخانم  

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 جلسه دوازدهم

28/1/1402 

15-13 

 

صـــدمات و ترمیم  

 سلولی
 حضوری خانم اسدی الری

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 جلسه سبزدهم

11/2/1402 

10-8 

و   ی  درمــاـن و  رـت ـپ

شـیمی درمانی در 

 سرطان
 حضوری خانم سرانجام

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 جلسه چهاردهم 

18/2/1402 

10-8 

ــایر روش ـهای   سـ

درمان ســـرطان و  

ــز   ــغ م ــد  ــون ــی پ

 استخوان

 حضوری خانم سرانجام

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 

 جلسه پانزدهم

25/2/1402 

10-8 

ــای  ــهـ اورژانســـ

انکولوژی و نوتوانی 

 در سرطان
 حضوری خانم سرانجام

و  ــور  ــت ــروژک پ ــو  ــدئ وی

رد،   ـب وایــت  ر،  وـت ـی ـپ کــاـم

 ماژیک

 پایان (کتبی آزمون  نمره 

 شرکت  ترم(،  میان/ترم

 حضور  و کالس در  فعال

 سایر  و تکالیف  غیاب، و

 فعالیتها 
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