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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 ی دو ساعته برای یک درس دو واحدی(جلسه 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 اطالعات کلي درس:

2: تعداد واحد مفاهیم پایه پرستاری: نام درس پرستاری :آموزشي گروه          پرستاری بروجرد :دانشکدهنام 

  نظری:دنوع واح  

                  8-71   :ساعت               شنبه  :روز  : زمان برگزاری کالس  ندارد   :نیازیشپ 

واتساپ و جلسات آنالین در اسکای رووم، کالس گروه کالسی در پیام رسان -ساعات کالسی در سامانه نوید در تاالر گفتگو  : مکان برگزاری

 درس درفضای دانشکده پرستاری بروجرد در جلسات حضوری

 

 

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 سما

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
 - پزشکی لرستانعلوم  پرستاری استادیار دکتر فاطمه گودرزی

 ☒  دارد

 ☐ ندارد
711% 

 سایر

 *مدرسان

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

شود و وظیفه نظارت بر روند درس و تکالیف دانشجویان را بر عهده استاد مسؤول درس فردی است که در سیستم مدیریت آموزش سما درس به او اختصاص داده می*  

 دارند.   را بر عهده بخشی از درس  مسئولیت ،سایر مدرسان، همکار در ارائه درس هستند که بر اساس این طرح درس دارد.
 شود.الزحمه بر اساس درصد سهم با مدرسان تنظیم میقرارداد حق** 

 

 اطالعات فراگیران:

 :  شدهواحدهای درسي مرتبط گذرانده    کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 نفر  01     : تعداد

شامل  کلمه در مورد این درس بنویسید. دقت کنید معرفی شما موارد زیر را 011تا  251معرفی مختصری در حدود  :)درس( شرح دوره

 شود:
 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 های حضوری و الکترونیک( و جایگاه هر کدامنحوه ارائه ترکیبی درس )بخش 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

ه بتواند لوم پایهای خود با عشود تا با تلفیق آموختهبا تدریس مفاهیم زیربنایی پرستاری و مفهوم سرطان به دانشجو کمک میاین درس در 

ها و مفاهیم پرستاری ضمن بکارگیری فرایند پرستاری در مراقبت از بزرگساالن و سالمندان و بیماران مبتال به سرطان استفاده کند. از نظریه

و ارتقاء  فظهای پرستاری به منظور تامین، حهای تفکر خالق در کاربرد فرایند پرستاری مبتنی بر تشخیصدر این راستا بر تقویت مهارت

 شود.سالمت بزرگساالن و سالمندان با محوریت خانواده از پیشگیری تا توانبخشی تاکید می
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سرطان و اقدامات مراقبتی و درمانی بیمار مبتال به سرطان و ایجاد توانائی م ومفهمفاهیم پایه پرستاری و نیز با  آشنایی دانشجوهدف کلی: 

منظور تلفیق آموخته های خود در این زمینه با مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و ه در او ب

  سالمند مبتال به سرطان 

 

 

 

 

 

 

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی
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باید اهداف درس را پوشش دهد و آزمون  ،شودعنوان منبع آزمون به دانشجویان معرفی می)توجه داشته باشید محتوایی که به اهداف درس: 

 .نهایی دانشجویان نیز باید با اهداف درس مطابقت داشته باشد(

 

 الف( در حیطه شناختی:

 ( مفهوم تنیدگی و سازگاری و مراقبتهای پرستاری مربوطه آن را شرح دهد.7

 مراقبتهای پرستاری مربوطه آن را شرح دهد.( مفهوم اختالل تصویر ذهنی و 2

 ( مفهوم شوک و انواع و مراقبتهای پرستاری مربوطه آن را شرح دهد.0

 ( مفهوم صدمات و ترمیم سلولی و مراقبتهای پرستاری مربوطه آن را شرح دهد.4

 ( مفهوم پیشگیری، انواع و سطوح و اصول آن را شرح دهد.5

 نوتوانی، انواع و اصول آن را شرح دهد. ( مفهوم معلولیت و توانبخشی و6

 ها را شرح دهد.های حاد و مزمن و نقش پرستار در آن( مفاهیم بیماری1

 ( مفهوم سالمندی و سالمندی شناسی و نقش پرستار در ارتباط با آن را شرح دهد.8

 ( مفهوم مرگ و مراحل رویاروی با آن و نقش پرستار در ارتباط با آن را شرح دهد.9

 ( نقش پرستار در کمیته های کنترل عفونت را شرح دهد.71

 ( مفهوم سرطان را شرح دهد.77

 ( اپیدمیولوژی و سبب شناسی سرطان را توضیح دهد. 72

 ( پاتوفیزیولوژی و بیولوژی سرطان را توضیح دهد.70

 ( راهکارهای پیشگیری از سرطان را توضیح دهد .74

 ( سرطان را در سالمندان شرح دهد. 75

 ( انواع درمانهای سرطان را توضیح دهد.76

 ( فوریت های انکولوژی را شرح دهد.71

 ( نوتوانی در سرطان را توضیح دهد. 78

 ( برنامه مراقبتی مدد جویان مبتال به سرطان را مطابق با فرآیند پرستاری طرح ریزی نماید.79

 

 ب( در حیطه عاطفی:

 

 

 ج( در حیطه روانی حرکتی:

 

 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 
کنند. در روزه در ابتدا و انتهای ترم شرکت می 4تا  0هایی که نیاز به حضور در فیلد یا آزمایشگاه ندارند، حداقل در دو بلوک حضوری دانشجویان در رشته

به طور معمول برای هر درس )که ماهیت عملی ندارد(  شود.ریزی میبرنامه ،های خاص که کار عملی و کارآموزی دارند، برای ارائه حضوری این بخش از برنامهرشته

د. اما ممکن است استاد درس نیاز به جلسات حضوری نساعته باش دوتا  یکد نتوانشود که مییک جلسه در ابتدا و یک جلسه در انتهای ترم در نظر گرفته میحداقل 

وجه به با ت است، به کالس حضوری موکول نشود. مجازیهای حضوری دقت شود تا محتوایی که قابل ارائه از طریق کالسریزی داشته باشد. الزم است در برنامه یبیشتر

  های زیر را تکمیل نمایید.این توضیحات قسمت

 انتهای ترم برای درس شما کافي است؟در ابتدا و يک جلسه  در آيا برگزاری يک جلسه 

 ☐ خیر    ☒ بلی
 تکمیل نمایید.  موجود در انتهای همین سند زیر و نیز جدول جدولدر را  )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری  ،پاسخ شما خیر استدر صورتی که 



4 

 

 

 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 انتهای ترم ترم طول ابتدای ترم

7 
مسائل فرهنگی معرفی درس و مقدمه ای در باب 

 سرطان در کشور
   * آنالین در فضای اسکای رووم

2      

0      

4      

 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 مديريت يادگیریانجام تکالیف در سامانه  1

 1 شرکت در گفتگو يا فوروم 2

 2 های مجازی آناليندر کالسحضور  3

 2 مستمر ارزشیابي 4

 13 امتحان پايان ترم 5
 

 :نوع آزمون

  ☒غلط  -صحیح ☒جور کردنی           ☒ای چندگزینه       ☒پاسخ کوتاه      ☒تشریحی 

 :سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 :نیازهای يادگیریپیش
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 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس 

در جلسات آفالین دانشجو موظف است محتواهای بارگزاری شده را در تاریخ مقرر برداشته و تیک تایید را فعال نماید. در غیر  -

 اینصورت به منزله عدم مشارکت فعال در کالس لحاظ خواهد گردید.

شده در سامانه نوید مشارکت فعال داشته و ابهامات و سواالت خود را مطرح دانشجو موظف است در گفتگوهای آفالین تعریف  -

 نماید. اعالم حضور به منزله مشارکت فعال نخواهد بود.

 دانشجو موظف است در جلسات آنالین تعریف شده در ساعت مقرر حضور یافته و مشارکت فعال داشته باشد. -

 در موعد مقرر در سامانه نوید بارگزاری نماید. دانشجو موظف است تکالیف انفرادی و گروهی خود را -

دانشجویان در جلسات آنالین از طریق اسکای رووم بایستی اصول آموزش مجازی اعم از داشتن پوشش مناسب، حضور در مکانی  -

 آرام و بدون اصوات مزاحم، استفاده از اسامی متناسب با شناسنامه و کارت هویتی در زمان ورود را رعایت نمایند.

دانشجویان بایستی از مواردی که مصادیق جرائم اینترنتی مثل ضبط صدا و تصویر مشارکت کنندگان در جلسه )اعم از استاد و  -

 دانشجویان دیگر( است به جد خودداری نموده چراکه در غیر اینصورت پیگرد قانونی خواهد داشت.

 قوانین کلي کالس در جلسات حضوری و غیرحضوری:

 آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر برداشت محتواهای 

 و در کالس حضوری بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

 و موضوع تدریس هر جلسهقبل  مطالعه جلسه 

 شئونات دانشجویی اصول اخالقی و رعایت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒  سخنرانی

 ☒ (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   ☒  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   ☒بحث گروهی 

 سایر موارد:
 

 : درسمنابع 
 در تعیین منابع درس به نکات زیر توجه کنید:

  امانه تر دانشجو( در سمطالعه بیشتر )به منظور مطالعه عمیق ویژه دانشجویان را ذکر نمایید. برای منابع آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 قسمتی جداگانه پیش بینی شده است.

 های آموزش های سیستمتوجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد درس شما و سطح دانشجویان باشد. یکی از چالش

به تعداد واحد درسی خود توجه نمایید و متناسب با آنچه در  ،ی، عدم توجه به حجم مطالب ارائه شده متناسب با واحد درسی است. بنابراینمجاز

 صورت ارائه حضوری درس مقدور و معقول است، منبع آزمون ارائه نمایید.

 ًمالکیت فکری منابع ارائه شده را در نظر بگیرید.  لطفا 

 ☐ خیر  ☒ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -7

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:
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 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

- Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. 

Text Book        Medical Surgical Nursing.  Philadelphia: Lippincott.  

-Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical 

Surgical Nursing.        Phila: Saunders.   

 

 

-Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and 

Practice of Medical Surgical Nursing.  Philadelphia : Saunders.  

 

 

  

 ☒ خیر  ☐ بلی در نظر دارید؟منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 2

 بنویسید.در صورت وجود مشخصات کامل مقاله را 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

  

  

  

 

منبع  ه عنوان. در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فوق یا به تنهایی ب0
 .، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع ترم  مشخص نمایید(به دانشجویان معرفی کنید درسي

 

 

 

 توضیحات کنندگانمشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای 

 ** بارگذاری

مولتي مديا 

)پاورپوينت 

صداگذاری شده( 

 برای جلسات آنالين

  دکتر فاطمه گودرزی
در روز جلسه بارگذاری 

 مي شود

  دکتر فاطمه گودرزی پاورپوينت

در جلسات حضوری به 

روش سخنراني و پرسش و 

 پاسخ ارائه مي گردد

    

    

    

و  فایل میزبانی یهاسامانهسایر  یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیک )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 .... است

 ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده باشد. به ** الزم

ان در اختیار دانشجوی آپلود شده و لینک آن ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 قرار گیرد.

 

 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐ بلی، قسمتی از مباحث  ☒ بلی، تمام مباحث
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)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان  منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان . 5

ز برای ن را نیآ فايل، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارند،  معرفی کنید

  ارائه در سایت ضمیمه نمایید(..

7.  

2.  

 
 

 

 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

ف، شود. با توجه به اهمیت ویژه تکالیها مدیریت مییادگیری در سیستم یادگیری الکترونیک، از طریق تکالیف و خودآزمون-فرایند یاددهی

 در تدوین آنها به نکات زیر توجه کنید:
 ل بندی کنید و در طومحتوای درس خود را تقسیم ،مجموعه محتوای درسی خود را از طریق تعریف تکالیف مناسب با دانشجویان مرور نمایید. بنابراین بهتر است

 ترم در فواصل زمانی مناسب برای  آنها تکلیف طراحی نمایید.  

 بین تکالیف مناسب نیست. فاصله کمتر از یک هفته یا بیش از دو هفته به جز در موارد خاص بندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. فاصله طوالنی یا کوتاه زمان

 شود. توصیه نمی

 د.نهای حل مسئله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشتکالیف بهتر است بر مهارت 

 اما در پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به  ،و یادگیری دانشجو است مطالعه منابع ،هدف ،تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف

 باید چندین تکلیف داشته باشند. ها، حتماًها ممکن است پروژه آخر ترم نداشته باشند ولی همه درسشود. بسیاری از درسها تعریف میکاربردن آموخته

 پروژه پايان ترم: 

 ☐ خیر  ☒ بلی  اید؟رم در نظر گرفتهآیا برای درس خود پروژه پایان ت

 :شرح دهیدرا  هادر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن

نفره تقسیم خواهند شد و هر گروه درخصوص یک روش درمانی سرطان و مالحظات آن تحقیق میدانی از منابع  5گروه  6دانشجویان به 

مقاله انگلیسی باشد. با تهیه اسالید و انتخاب یک ارائه دهنده در حد نیم ساعت ارائه خواهند مقاله فارسی و یک  5انجام داده که شامل 

داشت. هدف افزایش مهارت های سرچ، استفاده از شواهد و منابع، تهیه محتواهای آموزشی و ارائه و توسعه توانایی فعالیت های مشارکتی در 

  آنها می باشد.

  

 

 

 تکالیف طول ترم 

روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه  دهبرای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوک حضوری است و تا  

 بندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید.توجه کرده و زمان لبه تقویم تحصیلی نیم سا دارد. لطفاً

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف
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 هاخودآزمون
 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 خالی و ... وجود دارد. ای، جورکردنی، جایهای تشریحی، چند گزینهدر سامانه نوید امکان طراحی انواع آزمون 

 ها دسترسی خواهند داشت(. اجباری است )دانشجویان بعد از شرکت در آزمون به این پاسخ ،بینی پاسخ تشریحی به سواالت مطرح شدهدر اغلب موارد پیش 

 ارید، استفاده کنید.  هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف را ندها در زمانتوانید از خودآزمونشما می 

 

 

 ☐خیر   ☒بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته7
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسخدر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  

 

 شماره

 آزمون
 دانشجويانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون

 20/77/7411 تشریحی در سامانه نوید دیدگاه کلی در مورد سرطان 7

 21/17/7417 تشریحی در سامانه نوید عوارض و مراقبت های بیمار تحت شیمی درمانی 2

 1/0/7417 تشریحی در سامانه نوید دیدگاه کلی در مورد سرطان 0

 

 :های يادگیریساير فعالیت

سازی کالس مجازی، اتاق بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چت( وجود دارد. در صورت تمایل به استفاده فعالدر سامانه نوید امکان 

 از این امکانات موارد زیر را تکمیل نمایید:

 

 کالس مجازی* 

 کالس مجازی برخط داشته باشید.  چندتوانید به ازای هر درس دو واحدی های موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☐ خیر  ☐ بلي   ايد؟در نظر گرفته آنالينآيا برای درس کالس  -
 

 اداره کننده ساعت تاريخ عنوان کالس

معرفي درس و مقدمه 

ای بر سرطان بر 

اساس پیشینه 

 فرهنگي کشور

 دکتر فاطمه گودرزی 14-8 11/11/1441

    

    
 

 یابند.، کالس برخط همزمان است که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور میآنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐ خیر    ☐ بلي                ايد؟آيا برای درس اتاق بحث در نظر گرفته -

 مجازی هر هفته يک تاالر گفتگو تعريف خواهد شد. موضوع )های( بحث: برای تمامي جلسات
 

 

  



9 

 

 ☐ خیر  ☐ بلي   ايد؟آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته -

با موضوع معرفي درس و مقدمه ای بر سرطان بر اساس پیشینه  11/11/1444موضوع )های( گفتگو: جلسه اول در تاريخ 

 در فضای اسکای رووم فرهنگي کشور

 

 

 توضیحات مهم:
 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد.هرجلسه را می 

 ه بر تواند عالوگردد و استاد درس میای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارد پایه محسوب میدر صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.توانید نسبت به عالمتستفاده نماید. بنابراین، میهای جلسات آفالین نیز اآن از سایر ماژول

 .انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک شبکه زیاد است، سعی شود کمتر کالس برگزار شود 

 

 برنامه درس:بندی ارائه جدول زمان

بحث یا موضوععنوان  تاریخ ردیف  

شیوه ارائه 

 جلسه
های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت ساعت  

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

7 76/77/7411 

 معرفی طرح درس

مفهوم سرطان، 

مقدمه ای بر 

سرطان در کشور، 

اپيدميولوژي و 

 علت شناسي آن

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 11:11 
دکتر فاطمه 

 گودرزی

2 20/77/7411 

انواع درمانهای سرطان)شیمی 

درمانی، رادیوتراپی، جراحی( و 

 مراقبتهای پرستاری مربوطه

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

0 01/77/7411 

انواع درمانهای سرطان)پیوند مغز 

استخوان، هیپرترمی، تعدیل 

پاسخهای کننده های 

زیستی،فتودینامیک تراپی، ژن 

درمانی و درمانهای غیر متعارف( 

 و مراقبتهای پرستاری مربوطه

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ 

11:11 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

4 11/72/7411 

عوارض سرطان و درمان های 

مختلف آن و مراقبت های 

 پرستاری مربوطه

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

5 74/72/7411 

عوارض سرطان و درمان های 

مختلف آن و مراقبت های 

 پرستاری مربوطه

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

6 27/72/7411 

سرطان در 

سالمندان و 

های فوریت

 انکولوژی

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

1 28/2/7411 

مفهوم صدمات و 

ترميم سلولی و 

مراقبتهای 

 پرستاری مربوطه

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11:11 
دکتر فاطمه 

 گودرزی
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8 21/17/7417 

مفهوم شوک و 

انواع و 

مراقبتهای 

 پرستاری مربوطه

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

9 21/17/7417 
مفهوم پيشگيری، 

انواع و سطوح و 

 اصول آن

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
فاطمه دکتر  11:11

 گودرزی

71 10/12/7417 

مفهوم تنيدگی و 

سازگاری و 

مراقبتهای 

 پرستاری مربوطه

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

77 71/12/7417 

مفهوم اختالل 

تصویر ذهنی و 

مراقبتهای 

 پرستاری مربوطه

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

72 71/12/7417 
های بيماریمفاهيم 

حاد و مزمن و نقش 

 هاپرستار در آن

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

70 24/12/7417 

مفهوم سالمندی و 

سالمندی شناسی و 

نقش پرستار در 

 ارتباط با آن

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

74 07/12/7417 

مفهوم معلوليت و 

توانبخشی و 

انواع و  نوتوانی،

 اصول آن

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

75 11/10/7417 
نقش پرستار در 

کميته های کنترل 

 عفونت

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

76 74/10/7417 

مفهوم مرگ و 

مراحل رویاروی با 

آن و نقش پرستار 

 در ارتباط با آن

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

71 11/11/11 
امتحان و 

 ارزشيابی نهایی
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

دکتر فاطمه  11:11

 گودرزی

 

بصورت حضوری يا غیرحضوری برگزار  1441ساير جلسات که مشخص نشده است متناسب با تصمیم ستاد کرونا در سال 

 شد.خواهد شد و در موقعیت مناسب فرم طرح درس تکمیل خواهد 

 


