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 -پاتَفیضیَلَطی فشآیٌذ تذخیوی سا ضشح دّذ.

1

سشطاى

سٍش

ضٌاختی
تا تَکسًََهی

آضٌایی ٍ افضایص آگاّی داًطجَیاى دس ساتطِ تا هفاّین:
 -هفَْم سشطاى-پاتَ فیضیَلَطی اپیذهیَلَطی

تاال
 -اپیذهیَلَطی سشطاى سا ضشح دّذ.

ضٌاختی

-ا لگَ ّای سضذ ٍ تکثیش دس سشطاى سا سا تَضیح دّذ.

ضٌاختی

 -طثقِ تٌذی سشطاى تش اساس تافت ّای هٌطاء سا تیاى

ضٌاختی

کٌذ.
 -هَادٍ عَاهلی کِ تِ عٌَاى سشطاى صا(کاسسیٌَطى)

ضٌاختی

ضٌاختِ هی ضَد تیاى کٌذ.
 -ساّْای اًتطاس سلَل ّای سشطاًی سا تَضیح

ضٌاختی

دّذ.
 -ساختاس ٍ عولکشد سلَل ّای طثیعی سا تا سلَل ّای

ضٌاختی

سشطاًی هقایسِ کٌذ.
 -تفاٍت تَهَس ّای خَش خین ٍ تذخین سا تذاًذ.

ضٌاختی

ً -قص پشستاساى سا دس آهَصش سالهتی ٍ

ضٌاختی

هشاقثت ّای پیص گیشًذُ تشای کاّص سشطاى
-تَضیح دّذ.

تختِ ٍایت تشد-

سخٌشاًی-

اٍسّذد

پشسص

powerpoint

ٍپاسخ-

سدیف

عٌَاى جلسِ

اّذاف سفتاسی

ّذف کلی

حیطِ

ٍسایل هَسد ًیاص

دٍم

تذسیس
 -سِ هشحلِ فشآیٌذ سلَلی(آغاص -استقاء -پیطشفت) ایجاد

ضٌاختی

سشطاى سا ضشح دّذ.
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هکاًیسن سشطاًی صایی

سٍش

آضٌایی ٍ افضایص آگاّی داًطجَیاى ًسثت تِ هفاّین ریل:
هکاًیسن سشطاى صایی(فشآیٌذ هَلکَلی) اتیَلَطی سشطاى-
هفاّین طًتیکی سشطاى -دسهاى

 -عَاهل اصلی ایجاد کٌٌذُ سشطاى سا ًام تثشد

ضٌاختی

 -هفاّین طًتیکی سشطاى سا تَضیح دّذ.

ضٌاختی

 ًقص سیستن ایوٌی ٍ تغزیِ سا دس ایجاد سشطاى ضشح دّذ. -سٍش ّای پیطگیشی (اٍلیِ –ثاًَیِ -ثالیثیِ)اص سشطاى سا

ضٌاختی

تَضیح دّذ.
 -پیطٌْادات اًجوي سشطاى تشای کطف صٍد

ضٌاختی

ٌّگام سشطاى ّای تذٍى عالهت ساضشح دّذ.
 -تعییي دسجِ ٍ هشحلِ پیطشفت تَهَس سا ضشح دّذ.

ضٌاختی

 -اّذاف دسهاى سشطاى سا تذاًذ.

ضٌاختی

-تست ّای تطخیصی هَسد استفادُ تشای تطخیص

ضٌاختی

سشطاى سا ضشح دّذ.
 -سیستن طثقِ تٌذی سشطاى  TNMسا تَضیح دّذ.

ضٌاختی

تختِ ٍایت تشد-

سخٌشاًی-

اٍسّذد

پشسص

powerpoint

ٍپاسخ-

سدیف

عٌَاى جلسِ

اّذاف سفتاسی

ّذف کلی

حیطِ

ٍسایل هَسد ًیاص

سَم
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تذسیس

تکٌیک ّای هَسد استفادُ تشای

آضٌایی داًطجَیاى تا اًَاع تکٌیک ّای اًْذام سلَل

تخشیة هَضعی سشطاى-هذاخالت ٍ

ّای سشطاًی ٍ اًَاع جشاحی ّا دس سشطاى

جشاحی ّای تسکیٌی

سٍش

 -سٍش ّای جشاحی تطخیصی سا تَضیح دّذ.

ضٌاختی

 -اًَاع تکِ تشداسی(تیَپسی) تشای تطخیص

ضٌاختی

سشطاى سا ضشح دّذ.
 -اًَاع هذاخالت ٍ جشاحی ّای تسکیٌی سا ضشح

ضٌاختی

دّذ.
ً -قص جشاحی –سادیَتشاپی -ضیوی دسهاًی –

ضٌاختی

پیًَذ هغض استخَاى -حشاست دسهاًی دسهاى ّای
هثتٌی تش ّذف دس سشطاى سا تَضیح دّذ.
 اص فشآیٌذ پشستاسی تِ عٌَاى چْاس چَتی تشایهشاقثت اص تیواساى جشاحی ضذُ استفادُ کٌذ.

ضٌاختی-
عاطفی-سٍاى
حشکتی

 -تذاتیش پشستاسی دس تیواساى تشاکی تشاپی سا تَضیح

ضٌاختی

دّذ.
 -تاثیش داسٍ ّای ضیوی دسهاًی تا تَجِ تِ هشاحل

ضٌاختی

چشخِ سلَلی(…  )G -S-G -Gتَضیح دّذ.
 -عَاسض ضیوی دسهاًی ٍ پشتَ دسهاًی سا تِ

ضٌاختی

تفکیک دس اسگاى ّای تذى تَضیح دّذ.
 -داسٍ ّای ضذ سشطاى اًتخاتی سا تطٌاسذ.

ضٌاختی

 عالئن هسوَیت تا داسٍ ّای سشطاى سا تَضیحدّذ.
 ًکات ایوٌی دس تِ کاس تشدى داسٍ ّای ضیویدسهاًی سا تشای تین سالهت تذاًذ.

ضٌاختی

تختِ ٍایت تشد-

سخٌشاًی-

اٍسّذد

پشسص ٍپاسخ-

powerpoint

سدیف

عٌَاى جلسِ

اّذاف سفتاسی

ّذف کلی

حیطِ

ٍسایل هَسد ًیاص

چْاسم
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سٍش
تذسیس

پیًَذ هغض استخَاى

آضٌایی داًطجَیاى تا دسهاى ّای ّذفوٌذ -پیًَذ هغض

دسهاى ّای ّذف هٌذ

استخَاى

-دسهاى ّذفوٌذ سا تَضیح دّذ.

ضٌاختی

ً -قص تغییش دٌّذُ ّای تیَلَطیک دس تذى سا ضشح

ضٌاختی

دّذ.
 -تغییش دٌّذُ ّای پاسخ تیَلَطیک غیش اختصاصی

ضٌاختی

سا ضشح دّذ.
ً -قص حوایتی فاکتَس ّای تحشیک کٌٌذُ کلًَی

ضٌاختی

سا تَضیح دّذ.
 -سِ سٍیکشد کلی تشای تَسعِ طى دسهاًی تا

ضٌاختی

آدًٍَیشٍس ّا سا ضشح دّذ.
 -اًَاع پیًَذ سلَل ّای پایِ خًَی سا ضشح دّذ.

ضٌاختی

 -تیواسی  GVHDسا ضشح دّذ.

ضٌاختی

 -هشاقثت پشستاسی قثل ٍ تعذ اص عول پیًَذ سا

ضٌاختی

تذاًذ.
 -داسٍ ّای سشکَب کٌٌذُ سیستن ایوٌی تش ضذ

ضٌاختی

پیًَذ سا تَضیح دّذ.
 -عَاهلی کِ تاعث اختالل دس ٍضعیت تغزیِ ای

ضٌاختی

تیواساى سشطاًی هی ضَد تَضیح دّذ.
 عَاسض تالقَُ سشطاى سا دس تیواساى ضٌاختِ ٍهشاقثت پشستاسی الصم سا اًجام دّذ.

ضٌاختی-
عاطفی -سٍاى
حشکتی

تختِ ٍایت تشد-

سخٌشاًی-

اٍسّذد

پشسص ٍپاسخ-

powerpoint

سدیف

عٌَاى جلسِ

اّذاف سفتاسی

ّذف کلی

حیطِ

ٍسایل هَسد ًیاص

پٌجن

تذسیس
 -تغییشات فیضیَلَطیک هشتثط تا سي دس سالوٌذاى
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سشطاى دس سالوٌذاى

سٍش

آضٌایی داًطجَیاى

تاهشاقثت ّای پشستاسی دس تیواساى

سالوٌذ هثتال تِ سشطاى

ضٌاختی

سا ضشح دّذ.
 -تاثیش سشطاى دس اسگاى ّای هختلف سالوٌذ سا

ضٌاختی

تَضیح دّذ.
 عَاسض جشاحی ًاضی اص سشطاى دس سالوٌذاى ساتذاًذ.
 اختالل فاسهاکَکیتیک ( تغییش دس پاسخ ّایداسٍیی) دس سالوٌذاى سا تَضیح دّذ.
 -پاتَفیضیَلَطی سشطاى دس افشاد سالوٌذ سا تَضیح

ضٌاختی

دّذ.
 -سٌذسم ّای سالوٌذی(اختالل تحشک –سشگیجِ-

ضٌاختی

تی اختیاسی ).....سا ضٌاسایی کٌذ.
-علت افضایص آسیة پزیشی ًسثت تِ عفًَت سا

ضٌاختی

تَضیح دّذ.
 -تذاتیش پشستاسی دس ساتطِ تا کن تحشکی ٍ ًیاص

ضٌاختی

ّای تغزیِ ای دس طی هذت تستشی دس تیواسستاى سا
تذاًذ.
 اّویت هشاقثت ّای تْذاضتی پیطگیشی ٍاستقای سالهت دس سالوٌذی سا ضشح دّذ.

ضٌاختی

تختِ ٍایت تشد-

سخٌشاًی-

اٍسّذد

پشسص ٍپاسخ-

powerpoint

سدیف

عٌَاى جلسِ

اّذاف سفتاسی

ّذف کلی

حیطِ

ٍسایل هَسد ًیاص

ضطن

تذسیس
 -عالئن کلیٌکی ٍ یافتِ ّای تطخیصی دسهاى طثی
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اٍسطاًس ّای آًکَلَطی

سٍش

آضٌایی داًطجَیاى تا هشاقثت ّای طثی ٍ پشستاسی دس
اٍسطاًس ّای آًکَلَطی

تختِ ٍایت تشد-

سخٌشاًی-

 -اقذاهات پشستاسی دس سٌذسم ٍسیذ اجَف فَقاًی

اٍسّذد

پشسص ٍپاسخ-

()svcsسا ضشح دّذ.

powerpoint

 -عالئن کلیٌکی ٍ یافتِ ّای تطخیصی –تذاتیش

ضٌاختی

ضٌاختی

دسهاًی ٍ هشاقثت ّای پشستاسی دس فطاس تش طٌاب
ًخاعی سا ضشح دّذ.
 -عالئن کلیٌکی و یافتِ ّای تطخیصی –تذاتیش

ضٌاختی

دسهاًی ٍ هشاقثت ّای پشستاسی دس سٌذسم لیض
تَهَسی سا ضشح دّذ.
 -عَاهل خطش ایجاد کٌٌذُ عفًَت -تشسسی

ضٌاختی

فیضیکی -سٍش ّای تطخیصی تة ًَتشٍپٌی دس
تیواساى هثتال تِ سشطاى سا ضشح دّذ.
 -عالئن ّیپش کلسوی دس تیواساى هثتال تِ سشطاى

ضٌاختی

ساتذاًذ.
 -ضاخص ّای تشسسی ٍ هشاقثت پشستاسی دس

ضٌاختی

تیواساى تا اٍسطاًس ّایی اًکَلَطی سا هطخص
کٌذ.
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