
 آقای ؽوغعلی ًیاًام اعتاد:                رؽتِ تحصیلی: پزعتاری                                                                                               ٍاحذ                                                0/5تعذاد ٍاحذ:                                             عٌَاى درط: هفاّین                                                        

 عاعت 2هذت سهاى جلغِ:                                         1ؽوارُ جلغِ:    خصَصیات علَلْای طبیعی ٍعزطاًی را تؾزیح ًوایذ،داًؾجَ بتَاًذ ضوي تعزیف عزطاى ّذف کلی درط: 

 اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

رفتار 

ٍرٍدی)آهادگی السم 

داًؾجَ قبل اس ؽزٍع 

ارسؽیابی  -کالط

 آغاسیي(

 خالصِ هحتَای درٍط
 سهاى

 )دقیقِ(

رٍػ 

 تذریظ

ٍعایل کوک 

 آهَسؽی

ارسؽیابی در حیي 

 تذریظ
 ارسؽیابی تکویلی فعالیتْای فزاگیزاى

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ :  

 سزطبى را تؼزیف ًوبیذ

 خػَغیبت هطتزن سلَلْب را تؼزیف ًوبیذ

 طجمِ ثٌذی سلَلْبی طجیؼی اس ًظز رضذ ٍتىثیز سلَل را لیست وٌذ

 الگَّبی رضذ سلَلی را تطزیح وٌذ

 رضذّبی خَش خین ٍثذخین را همبیسِ وٌذ

 خػَغیبت سلَلْبی سزطبًی را تَضیح دّذ

 ْبی سزطبًی ثز هجٌبی درجِ توبیش را لیست وٌذدرجِ ثٌذی سلَل

 خػَغیبت رضذ تَهَر را تَغیف ًوبیذ

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

طجمِ ثٌذی سلَلْبی  ،سلَلْب تؼزیف سزطبى،خػَغیبت هطتزن 

 طجیؼی اس ًظز رضذٍ تىثیز سلَلی

 خَش خین ٍثذخینهمبیسِ رضذّبی  ، الگَّبی رضذ سلَلی

خػَغیبت سلَلْبی سزطبًی،تؼزیف توبیش ٍدرجِ ثٌذی سلَلْبی 

 خػَغیبت رضذ تَهَر ،  سزطبًی ثز هجٌبی درجِ توبیش 

 

 

 

08 

 دقیقه

 سخنرانی

بحث 

 کردن

دیتا 

 پروژکتور

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

شرکت در بحث 

 گروهی

 

 حضور در کالس

فعالیت -

دانشجویان در هر 

 جلسه 

 

امتحانات مرحله -

 پایان ترمای و 

 هٌابع: 

 

 

 

 



 

 آقای ؽوغعلی ًیاًام اعتاد:                رؽتِ تحصیلی: پزعتاری                                                                                               ٍاحذ                                                0/5تعذاد ٍاحذ:                                             عٌَاى درط: هفاّین                                                        

 عاعت 2هذت سهاى جلغِ:                                          2ؽوارُ جلغِ:             داًؾجَ بتَاًذ هفاّین رؽذ تَهَر ٍ عَاهل تاثیز گذار بز رؽذ طبیعی علَل ًٍحَُ ًاهگذاری ٍگغتزػ تَهَر را تؾزیح ًوایذ ّذف کلی درط:

 اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

رفتار 

ٍرٍدی)آهادگی السم 

داًؾجَ قبل اس ؽزٍع 

ارسؽیابی  -کالط

 آغاسیي(

 خالصِ هحتَای درٍط
 سهاى

 )دقیقِ(

رٍػ 

 تذریظ

ٍعایل کوک 

 آهَسؽی

ارسؽیابی در حیي 

 تذریظ
 ارسؽیابی تکویلی فعالیتْای فزاگیزاى

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ  :

 وسز رضذ را تؼزیف وٌذ

 را تطزیح وٌذ گبهپزتشهٌحٌی 

 ٍ تمَیت وٌٌذُ ٍثزگطت دٌّذُ را تَضیح دّذ  گزآغبس ػَاهل 

 صًْب را تؼزیف وٌذآًىَ

 ًظزیِ سزطبى سایی را تَضیح دّذ

تبثیز سي،اضعِ،سیستن ایوٌی ،ارث،ٍیزٍسْب،َّرهًَْب،هَاد 

سزطبى سایی را هختػزا تَضیح  بزضیویبیی ٍهَاد غذایی 

 دّذ

 تَهَرّب را بز هبٌبی ببفت هٌطب ًبهگذاری کٌذ

 گستزش تَهَر را تَضیح دّذ

 را لیست کٌذهتبستبس سلسلِ  ٍقبیع 

 را ًبم ببزدهتبستبس عَاهل هَثز بز 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

،ػبهل  آغبسگز ،ػبهلتش گبهپزرضذ،وسز هفبّین رضذ تَهَر:

، سزطبى سای وبهل،ػبهل ثزگطت دٌّذُ ، تمَیت وٌٌذُ 

 ًظزیِ سزطبى سایی ، ىَصى ّبآً

هَاد تبثیز سي،اضؼِ،سیستن ایوٌی ارث،ٍیزٍس ّب،َّرهًَْب،

ری تَهَرّب هَاد غذایی ثز سزطبى سایی ًبهگذا ضیویبیی ٍ

سلسلِ )هَضؼی ٍ هتبستبس ( ت هٌطأ،گستزش تَهَرثز طجك ثبف

 ثز هتبستبس . ػَاهل هَثزهتبستبس ،  ٍلبیغ

 

 

 

08 

 دقیقه

 سخنرانی

بحث 

 کردن

دیتا 

 پروژکتور

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

شرکت در بحث 

 گروهی

 

 حضور در کالس

فعالیت -

دانشجویان در هر 

 جلسه 

 

امتحانات مرحله -

 ای و پایان ترم

 هٌابع: 

 



 آقای ؽوغعلی ًیاًام اعتاد:                                                           رؽتِ تحصیلی: پزعتاری                                                    ٍاحذ                                                0/5تعذاد ٍاحذ:                                             عٌَاى درط: هفاّین                                                        

   بَطِ را تؾزیح ًوایذی هْن در ّوِ گیز ؽٌاعی عزطاى،ًقؼ پزعتار در پیؾگیزی،عَاهل خطزآفزیي ٍّؾذار دٌّذُ ٍ بزٍس عزطاى ٍ درهاى جزاحی ٍهزاقبت هزّاداًؾجَ بتَاًذ ضوي تعزیف اداهِ حیات هتغیز ّذف کلی درط:

 عاعت 2هذت سهاى جلغِ:                                             3ؽوارُ جلغِ:  

 اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

رفتار 

ٍرٍدی)آهادگی السم 

داًؾجَ قبل اس ؽزٍع 

ارسؽیابی  -کالط

 آغاسیي(

 خالصِ هحتَای درٍط
 سهاى

 )دقیقِ(

رٍػ 

 تذریظ

ٍعایل کوک 

 آهَسؽی

ارسؽیابی در حیي 

 تذریظ
 ارسؽیابی تکویلی فعالیتْای فزاگیزاى

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ : 

SUrvival راتؼزیف وٌذ 

 هتغیزّبی هْن در ّوِ گیز ضٌبسی سزطبى را تَضیح دّذ

 ًمص پزستبری در پیطگیزی اس سزطبى را هختػزا تَضیح دّذ

 ػَاهل خطز آفزیي در ثزٍس سزطبى را لیست ًوبیذ

 ّطذار دٌّذُ سزطبى را ًبم ثجزد ػالهت ّبی  

هَسسِ سزطبى آهزیىب جْت تطخیع سزطبى در افزاد  تَغیِ ّبی

 ثی ًطبًِ را تطزیح ًوبیذ

Grading ٍ TNM را تَضیح دّذ 

 درهبى جزاحی را ثطَر خالغِ لیست وٌذ

 رٍش ّبی خبظ جزاحی را ًبم ثجزد

 تَجْبت خبظ در جزاحی سزطبى را تَضیح دّذ

هزثَط ثِ ّز تطخیع پزستبری در جزاحی سزطبى را  هذاخالت 

 تَضیح دّذ

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

 ّوِ گیزهتغیزّبی هْن در  SUrvivalتعزیف

 ، ضٌبسی سزطبى،ًقص پزستبری درپیطگیزی اٍل-

اهل خطز آفزیي،عالئن ّطذاردٌّذُ دٍم ٍ سَم،عَ

جْت  آهزیکب سزطبى بزٍس سزطبى،تَغیِ هَسسِ 

،  grading سزطبى در افزاد بی ًطبًِتطخیع 

  TNM سیستن

درهبى سزطبى:درهبى جزاحی،رٍضْبی خبظ 

خبظ در جزاحی سزطبى تطخیع تَجْبت جزاحی،

 هذاخالت پزستبری ّبی پزستبری ٍ 

 

 

 

08 

 دقیقه

 سخنرانی

بحث 

 کردن

دیتا 

 پروژکتور

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

شرکت در بحث 

 گروهی

 

 حضور در کالس

فعالیت -

دانشجویان در هر 

 جلسه 

 

امتحانات مرحله -

 ای و پایان ترم

 هٌابع:



 آقای ؽوغعلی ًیاًام اعتاد:                رؽتِ تحصیلی: پزعتاری                                                                                               ٍاحذ                                                0/5تعذاد ٍاحذ:                                             عٌَاى درط: هفاّین                                                        

 دارٍّای ؽیوی درهاًی را تَضیح دّذهغوَهیت تَجْات آى ٍ ٍ، ًؾت  عَارض ٍ هخاطزات تجَیش  ،  رٍؽْایداًؾجَ بایذ بتَاًذ هفاّین هزبَط بِ ؽیوی درهاًی،دارٍی ؽیوی درهاًی،هکاًیغن فعالیتی آى  ّذف کلی درط:

 عاعت 2هذت سهاى جلغِ:                                          4ؽوارُ جلغِ:             

 اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

رفتار 

ٍرٍدی)آهادگی السم 

داًؾجَ قبل اس ؽزٍع 

ارسؽیابی  -کالط

 آغاسیي(

 خالصِ هحتَای درٍط
 سهاى

 )دقیقِ(

رٍػ 

 تذریظ

ٍعایل کوک 

 آهَسؽی

ارسؽیابی در حیي 

 تذریظ
 ارسؽیابی تکویلی فعالیتْای فزاگیزاى

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ : 

 رٍضْبی استفبدُ اس ضیوی درهبًی را تَضیح دّیذ

 طبقِ بٌذی دارٍّبی ضیوی درهبًی را تطزیح ًوبیذ

 اًتخبة دارٍّب بزای ّز بیوبر را ًبم ببزد درعَاهل هْن 

 رٍضْبی تجَیش دارٍّب را ًبم ببزد

 ًطتی دارٍّب را بِ خبرج اس رگ تَضیح دّذ

ًسبت خطزات در ٌّگبم دارٍّبی ضیوی درهبًی را اس ًظز

 تقسین بٌذی ًوبیذ ًطت

 را تطزیح ًوبیذ هسئَلیت پزستبراى در ٌّگبم ًطت دارٍّب 

 هبًی را تَضیح دّذدارٍّبی ضیوی در سویت 

 دارٍّبی ضیوی درهبًی را طبقِ بٌذ ی ًوبیذ سویت 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

طجمِ ، استفبدُ اس ضیوی درهبًی ّبیضیوی درهبًی:رٍش 

 سیىل سلَلیّبی خبظ ثٌذی دارٍّبی ضیوی درهبًی،دارٍ

، هْن در اًتخبة دارٍّبػَاهل ،هىبًیسن فؼبلیتی دارٍّب ،

ًطت دارٍ ثِ خبرج اس ،  هسئَلیت پزستبراىتجَیش دارٍ ، 

یطگیزی پجِ ثٌذی خطزات دارٍّبی ًطت ضذُ ٍ در ، ري

      ییضزٍری ٌّگبم هطبّذُ ًطت دارٍ الذاهبت،  ٍ درهبى

 ، ّبیدارٍسویت طجمِ ثٌذی ، دارٍّبی ضیوی درهبًیسویت 

 ضیوی درهبًی

 هزالجت پزستبری اس ثیوبر ضیوی  درهبى ضذُ 

در سزطبى : ػَاهل هَثز ثز تبثیز اضؼِ ثز اضؼِ درهبًی 

سلَلْبی سزطبًی ، اغَل درهبى رٍضْبی اضؼِ درهبًی ، 

 حسبس وٌٌذُ ّبی اضؼِ .

 

 

08 

 دقیقه

 سخنرانی

بحث 

 کردن

دیتا 

 پروژکتور

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

شرکت در بحث 

 گروهی

 

 حضور در کالس

فعالیت -

دانشجویان در هر 

 جلسه 

 

امتحانات مرحله -

 ای و پایان ترم

 

 هٌابع:

 



 آقای ؽوغعلی ًیاًام اعتاد:                رؽتِ تحصیلی: پزعتاری                                                                                               ٍاحذ                                                0/5تعذاد ٍاحذ:                                             عٌَاى درط: هفاّین                                                        

 ،اًَاع آى ٍحغاط کٌٌذُ ّای اؽعِ را تؾزیح ًوایذاؽعِ درهاًی، تغذیِ در بیواراى ؽیوی درهاًی ،  غؾای دّاى تغییزات ،  َپٌیَعیتب، تزٍه لکَپٌی داًؾجَ بتَاًذ خطزات هزبَط بِّذف کلی درط: 

 عاعت 2هذت سهاى جلغِ:                                          5ؽوارُ جلغِ:            

 اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

رفتار 

ٍرٍدی)آهادگی السم 

داًؾجَ قبل اس ؽزٍع 

ارسؽیابی  -کالط

 آغاسیي(

 خالصِ هحتَای درٍط
 سهاى

 )دقیقِ(

رٍػ 

 تذریظ

ٍعایل کوک 

 آهَسؽی

ارسؽیابی در حیي 

 تذریظ
 ارسؽیابی تکویلی فعالیتْای فزاگیزاى

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ : 

را تطزیح َپٌی  ىثِ ل الذاهبت پزستبری هزثَط ثِ خطز ػفًَت هزثَط

 وٌذ

ٌی ًبضی اس ضیوی درهبًی را پَتهجَسیتزٍ الذاهبت پزستبری هزثَط ثِ

 .تَضیح دّذ

پزستبری هزثَط ثِ غطبی هخبطی  دّبى در ارتجبط  ثب هذاخالت 

 تغییزات ثبفتی ًبضی اس ضیوی درهبًی را تَضیح دّذ .

تغییز در تغذیِ ووتز اس ًیبس  ثذى هزثَط هالحظبت پزستبری هزثَط ثِ 

 ثِ ًَْع،استفزاؽ،ثی اضتْبیی،اسْبل ٍیب یجَست را  تطزیح ًوبیذ

 زطبًی را تَضیح دّذسلَلْبی س ػَاهل هَثز ثزتبثیز اضؼِ ثز

حسبس وٌٌذُ ّبی اضؼِ را ٍ اغَل درهبى ٍرٍضْبی اضؼِ درهبًی 

  تطزیح ًوبیذ

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

                                                 هزاقبت پزستبری اس بیوبر تحت ضیوی درهبًی                                                                                      

 اضعِ بز درهبًی در سزطبى:عَاهل هَثز بز تبثیز-

ّبی  رٍش ٍ سلَلْبی سزطبًی،اغَل درهبى-

 درهبًی،حسبس کٌٌذُ ّبی اضعِاضعِ 

 

 

 

 دقیقه08

 سخنرانی

بحث 

 کردن

دیتا 

 پروژکتور

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

شرکت در بحث 

 گروهی

 

 حضور در کالس

فعالیت -

دانشجویان در هر 

 جلسه 

 

امتحانات مرحله -

 ای و پایان ترم

 هٌابع:

 

 

 



 آقای ؽوغعلی ًیاًام اعتاد:                رؽتِ تحصیلی: پزعتاری                                                                                               ٍاحذ                                                0/5تعذاد ٍاحذ:                                             عٌَاى درط: هفاّین                                                        

 درد در بیوار عزطاًی را تؾزیح ًوایذبیَلَصیک ٍ فتَدیٌاهیک درهاًی ٍ رٍؽْای تغکیي  پاعخ    تغییز دٌّذُ ّایهزاقبت پزعتاری هزبَط ، ّایپزتزهیا ،  هغش اعتخَاى،اًَاع آى ٍپیًَذ َاًذ ضوي تعزیف داًؾجَ بتّذف کلی درط: 

 عاعت 2هذت سهاى جلغِ:                                          6ؽوارُ جلغِ:             

 اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

رفتار ٍرٍدی)آهادگی 

السم داًؾجَ قبل اس 

 -ؽزٍع کالط

 ارسؽیابی آغاسیي(

 خالصِ هحتَای درٍط
 سهاى

 )دقیقِ(

رٍػ 

 تذریظ

ٍعایل کوک 

 آهَسؽی

ارسؽیابی در حیي 

 تذریظ
 ارسؽیابی تکویلی فعالیتْای فزاگیزاى

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ : 

 ذ هغش استخَاى را خَة تطزیح ًوبیذپیًَ

 هَارد استفبدُ اس پیًَذ را تَضیح دّذ

 ػىس الؼول ثز ضذ پیًَذ را تَضیح دّذ

 هزالجت ّبی پزستبری لجل،حیي ٍثؼذ اس پیًَذ را تطزیح ًوبیذ

 را تؼزیف وٌذ هیبتزّبیپز

 در سزطبى را تطزیح وٌذتزهیب ًمص ّبیپز

 را ًبم ثجزدثیَلَصیه  پبسخ تغییز دٌّذُ ّبی 

 ثیَلَصیه را تطزیح وٌذ سخبپًمص ّز یه اس تغییز دٌّذُ ّبی 

 فتَ دیٌبهیه درهبًی در سزطبى را تطزیح وٌذ

 هزالجت پزستبری پس اس فتَ دیٌبهیه درهبًی را تطزیح وٌذ

 چگًَگی ثزرسی ًیبسّبی ثیوبر سزطبًی در جْت ًَتَاًی را تَضیح دّذ

 ف وٌذهالحظبت  سبلوٌذی ًَتَاًی را تَغی

 اًَاع رٍضْبی تسىیي درد سزطبى را ًبم ثجزیذ

 در هَرد ّز یه اس رٍضْبی  تسىیي درد تَضیح دّیذ

پرسش 

 و پاسخ

زمان 

 دقیقه5

                             تَجْبت خبظ در هزالجت وٌٌذُ گبى اس سزطبى                                                                                      

،  اًَاع پیًَذ ،د استفبدُ رهَا:  استخَاى پیَى هغش 

هزالجت پزستبری در ،  ضذ پیًَذ ثز العول عکس

 ثؼذ اس پیًَذ( ، حیي ، )لجل پیًَذ

آًتی ) ثیَلَصیهدر پبسخ تغییز دٌّذُ  ،ب یهتززّبیپ

 ، ولًَبلایٌتز بل،سبتیَویي ّب،توثبدیْبی هًََ

 ،ٍاوسي ّبی سزطبىرتیٌَئیذّب  ،ایٌتزلَویي ّب 

 پزستبری هزثَطِ ٍ هزالجتدرهبًی دیٌبهیه فتَ

هالحظبت ،  ثیوبر ثزای ًَتَاًیثزرسی ًیبسّبی 

تسىیي درد در ّبی رٍش ، سبلوٌذی،درد ٍسزطبى 

 یثیوبری سزطبً
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 اّذاف ٍیضُ در پایاى کالط

رفتار 

ٍرٍدی)آهادگی السم 

داًؾجَ قبل اس ؽزٍع 

ارسؽیابی  -کالط

 آغاسیي(

 خالصِ هحتَای درٍط
 سهاى

 )دقیقِ(

رٍػ 

 تذریظ

ٍعایل کوک 

 آهَسؽی

ارسؽیابی در حیي 

 تذریظ
 ارسؽیابی تکویلی فعالیتْای فزاگیزاى

 : داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 اًَاع اختالالت اًسذادی ٍضیوی درهبًی را ًبم ثجزد

 فَلبًی ٍهزالجت پزستبری هزثَطِ را تطزیح وٌذذاحَف ٍث سٌذرم

 فطزدگی طٌبة ًخبػی ٍ هزالجت  پزستبر ی هزثَطِ را تَضیح دّذ

 للت را تؼزیف وٌذیه پالستتبهپًَبدًئَ

 پالستیه تَضیح دّذتبهپًَبد در هَرد درهبى ٍ هزالجت پزستبری

 ٍهزالجت ٍ درهبى هزثَطِ را تطزیح ًوبیذپزدُ جٌت  افیَصى

 را تؼزیف وٌذ لىَستبس 

 ستبس تَضیح دّذَىدر هَرد درهبى ٍهزالجت پزستبری در ل

 تالالت هتبثَلیه در ضیوی درهبًی را ًبم ثجزداخ

 ٍدرهبى ٍ هزالجت اس آى تَضیح دّذّبیپزولسوی در هَرد

 ادراری را تطزیح ًوبیذ چٌذ َّرهَىًبثجبی  سٌذرم تزضح

 را تؼزیف ًوبیذ سزطبًی  ثیوبر لیشر تَهَر در  سٌذرم

 را تَضیح دّذ  رتَهَیٌَ هزالجت ٍ درهبى  سٌذرم

 اختالالت سیستن خًَی یب ایوٌی در ثیوبر سزطبًی را ًبم ثجزد

 داخل ػزٍق را تؼزیف وٌذ هٌتطز   اًؼمبد

داخل ػزٍلی در ثیوبر سزطبًی را  هٌتطز هزالجت ٍدرهبى اًؼمبد 
 تطزیح ًوبیذ

 تَضیح دّذضَن ػفًَی در ثیوبر سزطبًی را 
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اختالالت اًسذادی)سٌذرٍم آًىَلَصی ضبهل فَریتْبی 

 ًئَبدفطزدگی طٌبة ًخبػی،تبهپًَخَف فَلبًی   ٍریذی

ت بس(اختالاللىَستپزدُ جٌت، ىپالستیه للت،افیَص

َّرهَى ضذ ٌبثجبی وی:سٌذرم تزضحسلوهتبثَلیه)ّبیپَ

سیستن خًَی یب اختالالت  (ر لیشتَهَ ادراری،سٌذرم

 ضَن ػفًَی( ،ی ایوٌی)اًؼمبد هٌتطز داخل ػزٍل

 

 

 

08 

 دقیقه

 سخنرانی

بحث 

 کردن

دیتا 

 پروژکتور

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

شرکت در بحث 

 گروهی

 

 حضور در کالس

فعالیت -

دانشجویان در هر 

 جلسه 

 

امتحانات مرحله -

 ای و پایان ترم

 هٌابع:


