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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو  مقطع پرستاری :گروه آموزشی         پرستاری بروجرد :دانشکده

 ندارد   :یش نیازپ    نظری :دنوع واح 2: تعداد واحد مفاهیم پایه پرستاری: نام درس

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

               (https://lumsnavid.vums.ac.ir)آدرس:  یادگیری نویدسامانه مدیریت  : مکان برگزاری

 دکتر فاطمه گودرزی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس         53  :تعداد دانشجويان

گروه کالسی در پیام رسان واتساپ و جلسات آنالین در اسکای -ساعات کالسی در سامانه نوید در تاالر گفتگو  :ساعات مشاوره با دانشجو

 رووم

 

  شرح دوره:

د از های خود با علوم پایه بتوانشود تا با تلفیق آموختهبا تدریس مفاهیم زیربنایی پرستاری و مفهوم سرطان به دانشجو کمک میاین درس در 

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

های پرستاری به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سالمت های تفکر خالق در کاربرد فرایند پرستاری مبتنی بر تشخیصاین راستا بر تقویت مهارت

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

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

منظور  هسرطان و اقدامات مراقبتی و درمانی بیمار مبتال به سرطان و ایجاد توانائی در او ب  م ومفهمفاهیم پایه پرستاری و نیز  با  آشنایی دانشجو  

  طان رتلفیق آموخته های خود در این زمینه با مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به س

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
ابل تقسیم ق اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 انتظار می رود دانشجو پس از پايان ترم قادر باشد:

 پرستاری مربوطه آن را شرح دهد. ( مفهوم تنیدگی و سازگاری و مراقبتهای7

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

 ( مفهوم شوک و انواع و مراقبتهای پرستاری مربوطه آن را شرح دهد.5

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

 ع و سطوح و اصول آن را شرح دهد.( مفهوم پیشگیری، انوا3

 ( مفهوم معلولیت و توانبخشی و نوتوانی، انواع و اصول آن را شرح دهد.6

 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

 مراحل رویاروی با آن و نقش پرستار در ارتباط با آن را شرح دهد.( مفهوم مرگ و 9
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 ( 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.75

 یری از سرطان را توضیح دهد .( راهکارهای پیشگ74

 ( سرطان را در سالمندان شرح دهد. 73

 ( انواع درمانهای سرطان را توضیح دهد.76

 ( فوریت های انکولوژی را شرح دهد.71

 ( نوتوانی در سرطان را توضیح دهد. 78

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

 

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☒ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

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

 :سایر موارد

            در سامانه نوید محتوای الکترونیک صوتی و تصویریبارگذاری  -

  در سامانه نوید پاسخ در تاالر گفتگو و گروهی و پرسش بحث -

             در قالب تکالیف مجازی  (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری -

 در قالب تکالیف گروهی  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری -

 استفاده از محیط اسکای رووم جهت آموزش همزمان الکترونیک   -

 استفاده از پیام رسان واتساپ )تشکیل گروهی با نام کالس(  -
 

اسخ در پ و گروهی و پرسش بحثو  محتواهای الکترونیکی صوتی و تصویری تهیه شده توسط مدرسا استفاده از بخش نظری بارائه مطالب در 

 و دانشجویان و رفع اشکال انجام خواهد شد. مدرس بین تاالر گفتگو
 

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) دانشجووظايف و تکالیف 

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 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 در فضای مجازی و رعایت  
 

 

 )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.

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

 اعالم حضور به منزله مشارکت فعال نخواهد بود.
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 دانشجو موظف است در جلسات آنالین تعریف شده در ساعت مقرر حضور یافته و مشارکت فعال داشته باشد. -

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

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

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

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.

 

 

 وسايل آموزشی:   

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☒ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☒ سامانه آزمون مجازی فرادید
هیه ، نرم افزارهای ت، موبایللپ تاپ سیستم کامپیوتر،( نظیر سامانه نوید و سامانه های آزمون نظیر فرادید، LMSسامانه های مدیریت یادگیری )

و ... و محیطهای تدریس آنالین نظیر اسکای رووم و پیام رسانهای اجتماعی مورد توافق نظیر  iSpringمحتوای آموزشی نظیر استوری الین، 

 واتساپ

 

 

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

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 1 های کالسی در سامانه نويدآزمون 2

 2 های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 1 مستمرامتحان  4

 12 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☒ جور کردنی           ☒ ایچندگزینه       ☒ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

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

Nursing.  Philadelphia : Saunders.  
 
 

 

 منابع فارسی:

ه های در ترجمفاوت چندانی ترجمه فارسی کتب ذکر شده در بخش منابع انگلیسی در انتشارات مختلف اعم از انتشارات سالمی، اندیشه رفیع، حیدری و ... وجود دارد که ت

 آنها وجود ندارد. لذا از ترجمه همه انتشاراتی ها می توانید استفاده نمایید.

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

ذاری گتوانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 الس ک ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  س است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدر

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

7 23/77/99 

 معرفی طرح درس

مفهوم سرطان، 

اپيدميولوژي و علت 

 شناسي آن

☒ 

☐ ☐ ☐ ☒ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

2 12/72/99 

انواع درمانهای سرطان)شیمی 

درمانی، رادیوتراپی، جراحی( و 

 مراقبتهای پرستاری مربوطه

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1108: 
دکتر فاطمه 

 گودرزی

5 19/72/99 

درمانهای سرطان)پیوند مغز انواع 

استخوان، هیپرترمی، تعدیل کننده 

های پاسخهای زیستی،فتودینامیک 

تراپی، ژن درمانی و درمانهای غیر 

متعارف( و مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1108: 
دکتر فاطمه 

 گودرزی

4 76/72/99 

عوارض سرطان و درمان های 

مختلف آن و مراقبت های 

 پرستاری مربوطه

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

3 25/72/99 

عوارض سرطان و درمان های 

مختلف آن و مراقبت های 

 پرستاری مربوطه

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1108: 
دکتر فاطمه 

 گودرزی
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6 74/17/7411 
سرطان در سالمندان 

های و فوریت

 انکولوژی

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

1 27/17/7411 

مفهوم صدمات و 

ترميم سلولی و 

مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه
 

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 

1108: 
دکتر فاطمه 

 گودرزی

8 28/17/7411 
مفهوم شوک و انواع 

و مراقبتهای 

 پرستاری مربوطه

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

9 14/12/7411 
پيشگيری، مفهوم 

انواع و سطوح و 

 اصول آن

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

71 77/12/7411 

مفهوم تنيدگی و 

سازگاری و 

مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1108: 
دکتر فاطمه 

 گودرزی

77 78/12/7411 
مفهوم اختالل تصویر 

ذهنی و مراقبتهای 

 پرستاری مربوطه

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

72 23/12/7411 
های مفاهيم بيماری

حاد و مزمن و نقش 

 هاپرستار در آن

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

75 17/15/7411 

مفهوم سالمندی و 

سالمندی شناسی و 

نقش پرستار در 

 ارتباط با آن

☐ ☒ ☐ ☒ ☒ 
1108: 

فاطمه دکتر 

 گودرزی

74 18/15/7411 

مفهوم معلوليت و 

توانبخشی و 

نوتوانی، انواع و 

 اصول آن

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

1108: 
دکتر فاطمه 

 گودرزی

73 73/15/7411 
نقش پرستار در 

کميته های کنترل 

 عفونت

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

76 22/15/7411 

مفهوم مرگ و مراحل 

رویاروی با آن و 

نقش پرستار در 

 ارتباط با آن

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ 
1108: 

دکتر فاطمه 

 گودرزی

امتحان و ارزشيابی  11/11/11 71

 نهایی

دکتر فاطمه  11:11 ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

 گودرزی
 

 


