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 پرستاری ي مامایی زوجان/ مرکسداوطکذٌ

 مراقبت های ویژهگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزعتبری ٍ هبهبیی / مرکس آمًزضی درماوی:داوطکذٌ 3اختصبصی   ػىًان ياحذ درسی:

 ّبی ٍیشُ وبرؽٌبعی ارؽذ هزالجت رضتٍ تحصیلی: جزاحی اػصبة ياحذ درسی: وًع

 ارشد وبرؽٌبعی غ تحصیلی:قطم  کاريرزی:  کارآمًزی:  ػملی:  وظری: تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی  کاريرزی:  کارآمًزی:  ػملی:  وظری:        تؼذاد ساػت

 *   سٍ پیطىیاز:    کذ درس:

کمک 

 مربی

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مراقبت های ویژه  رضتٍ تحصیلی: محمد عبدی وام ي وام خاوًادگی:

 مربی رتبٍ ػلمی: کارشناسی ارشد مقطغ تحصیلی:

 m.abdi252@yahoo.com پست الکتريویک:  تماس: ضمارٌ

 دانشگاه علوم پسشکی زنجان، دانشکده پرستاری، اتاق اساتید هیات علمی پرستاری محل کار:

   :(ان)مذرسوام ي وام خاوًادگی مذرس

 ی: عبدیآقا

 مراقبت های ویژهگروه 
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 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ: :تاریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌ: تاریخ  10/10/90 ترکیبی مجازی حضًری

     10/0/0399  

 اهذاف آموزشی

  ّبی ثیوبرعتبًی توزیي ولیِ هجبحث آهَختِ ؽذُ در درٍط ًظزی، ػولی ٍ وبرآهَسی َذف کلی:

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اَذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطٍ ضىاختی  

 : یو سوختگ تیتروما، مسموم مارانیباصول ارزیابی و مراقبت از  مباحث 

 

 ذ.را ثیبى ًوبی ICUثخؼ در  اػصبة ٍ هغش هؾىالت ثباًذیىبعیَى ّبی پذیزػ ثیوبراى  .1

 را تَضیح دّذ. ICU پذیزػ ثیوبر در ًحَُ صحیح .2

 را ؽزح دّذ. (هغش ػفًَی -ػضالًی ٍ ػصجی) اػصبة ٍ هغش هؾىالتثزرعی ٍ ارسیبثی ثیوبراى دچبر  .3

 را تَضیح دّذ. ( هغش ػفًَی -ػضالًی ٍ ػصجی)اػصبة ٍ هغش هؾىالت ثبهزالجت اس ثیوبراى دچبر ًحَُ  .4

 ذ.آؽٌب ثبؽ EMG,ECG,MRI,CTتفغیز ثب  .5

 

 :حیطٍ ػاطفی 

 ًِ تالػ هی وٌذ.دلغَسادر رػبیت حفظ حزین خصَصی ٍ پَؽؼ ثیوبراى  .1

 فؼبلیت ّبی هحَلِ را هؾتبلبًِ ٍ هغئَالًِ اًجبم هی دّذ. .2

 تالػ هی وٌذ. اىثب ثزلزاری ارتجبط هَثز ٍ هغوئي در جْت وبّؼ اضغزاة ٍ حوبیت رٍحی رٍاًی ثیوبر  .3

ٍ اعبتیذ خَد ثب احتزام ثزخَرد هی ًوبیذ ٍ در جْت رفغ اؽىبالت خَد عَال  جت ّبی ٍیضُهزالهتخصصبى پزعتبری، ثب وبرؽٌبعبى  .4

 هی پزعذ.

 در ؽزایظ اٍرصاًغی ثب عزػت ػول هٌبعت ثب اػضبء تین درهبى ّوىبری هی ًوبیذ. .5

 دلغَساًِ ٍ ثب حظ هغئَلیت پذیزی ثِ هزالجت اس ثیوبراى دچبر وبّؼ عغح َّؽیبری هی پزداسد. .6

 ی حرکتی:حیطٍ رياو 

 .دّذ اًجبم هی را ICU در اىثیوبر پذیزػ صحیح ًحَُثِ  .1

 هی وٌذ ارسیبثیثِ درعتی  را( هغش ػفًَی -ػضالًی ٍ ػصجی) اػصبة ٍ هغش هؾىالت دچبر ثیوبراى .2

 .هی توبیذ هزالجت ثِ عَر هؤثز( هغش ػفًَی -ػضالًی ٍ ػصجی) اػصبة ٍ هغش هؾىالت دچبر ثیوبراى اس .3

  را ؽٌبعبیی وزدُ ٍ ثالفبصلِ ثِ پشؽه هزثَعِ یب پزعٌل پزعتبری اعالع هی دّذ. EMG,ECG,MRI,CTهَارد غیز عجیؼی  .4
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 ريش َای تذریس:

                                                                                                                                                                        ایفای وقص                                                                                                                                                                        بحث گريَی                                                                                                                                                                        پرسص ي پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخىراوی

                                  Bedside teaching                      ضبیٍ سازی ضذٌ             بیمار                                                                           کارگاٌ آمًزضی                                                                                   ومایص ػملی                                                

ّبی هتذاٍل ثب تبویذ ثز  عِ ٍ ؽزح درهبىثَّبی ثیوبراى هز عی تی اعىي یز رٍساًِ هؼزفی هَرد، گشارػ صجحگبّی، تفغسایر) بىًیسیذ(:   

                             الذاهبت پزعتبری

 مًاد ي يسایل آمًزضی:

 ، پزًٍذُ ثیوبرABG  ٍSkill Lab، ثزگِ ّبی ٍیذئَ پزٍصوتَر، تجْیشات ثخؼ، اتبق ػول

 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

 س ثیوبراى ثحزاًیهزالجت ا .1

 چبرت رٍساًِ ٍرن ؽیت .2

  تجْیشات ثب وبر .3

 ارسیبثی رٍساًِ ثیوبراى ٍ ؽزح ضؼیت ثیوبر خَد ثِ هزثی ٍ دیگز داًؾجَیبى .4

 سی تی اسکن تفغیز .5

 

 تکالیف یادگیری) بؼذ تذریس(:

 ُارائِ وٌفزاًظ درثبرُ هَضَػبت تؼییي ؽذ  

  ثِ اسای ّز جلغِ در وبرآهَسیnursing plan  ِگزددارائ. 

 .هؾبروت در ثحث گزٍّی در هَرد چبلؼ ّبی هَجَد در اهز هزالجت اس ثیوبراى 

 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

، رػبیت اصَل وٌتزل ػفًَت، رػبیت لَاًیي ٍ ، تحَیل ثِ هَلغ تىبلیف تؼییي ؽذُثخؼفؼبل در  حضَر، وبرآهَسیحضَر ثِ هَلغ در اوتظارات: 

 لجبط فزم هصَة داًؾگبُ ًظن در ثخؼ، رػبیت پَؽؼ ٍ

  ثب ّوبٌّگی هزثی، ًین عبػت اعتزاحت در ٍعظ وبرآهَسی در صَرت ًیبس اس ثخؼ چه وزدى هَثبیل، ٍرٍد ٍ خزٍج: مجازَا

، ػذم ًؾغتي یب تىیِ ثز تخت یب در ثخؼ، ًذاؽتي غیجت غیز هَجِ ٍ در صَرت ًیبس ّوبٌّگی ثب هزثی هَثبیل ػذم اعتفبدُ اس محذيدیتُا:
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  ىبرد ٍ جبّبی غیز هتؼبرف در عبػبت وبرآهَسیثزاً

 (:/بالیىی/ػرصٍ/آزمایطگاَیػملیَای ایمىی )دريس تًصیٍ

، ؽغتي دعت ّب، اعتفبدُ اس هبعه ٍ والُ در ICUاحتیبط در اعتفبدُ اس تجْیشات ٍ هزالجت اس آى ّب، اعتفبدُ اس لجبط ٍ وفؼ هخصَؿ 

 اصَل تشریمبت ایوي ، رػبیت ICU حیي هزالجت اس ثیوبراى خبؿ در

 فُرست مىابغ درسی:

Alspach.Joanne;core curriculum for critical care nursing. Last edition. 
2. AACN pocket handbook of critical care nursing, Marian Chulay, Cathie Guzzzetta, 
Barbara Dossey. 
3. Kleinpell Ruth etal.2007,Cri Critical Care Nursing Clinics of North America . Elsevier Inc. 

4. Cunha, Burke A. 2008. Critical Care Clinics. Elsevier Inc 

5. Irwin ,Richard S. 2008.Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th Edition. 

Lippincott Williams & Wilkins co 

 روش ارزیابی:

 مطاَذٌ ػملکرد

 ک لیست()چ 

 مصاحبٍ 

 ) ضفاَی(
 آزمًن کتبی

* * 

 ػیىی تطریحی

گستردٌ 

 پاسخ
 صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای * ٌ پاسخاکًت

 نمره(:  02بارم بنذی نمره ) از 

 می باشذ(. 14، برابر02) نمره قبولی از    

  ي پريشٌ: ػملی اوجام تکالیف - مطارکت کالسی: ومرٌ 0حضًر ي غیاب کالسی: 

  امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کًئیس:

 :مًارد سایر
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 (:ICUجذيل زماوی ارائٍ بروامٍ )

ضمارٌ 

جلسٍ
 

ريش 

 ارائٍ

 تاریخ

 ارائٍ 
 ساػت ارائٍ 

مکان 

 ارائٍ
 ػىًان جلسٍ 

مذرس 

 )مذرسان( 

8 -30/12 عجك ثزًبهِ حضَری 1  ICU 
در بخش  مغز و اعصاب با مشکالتانذیکاسیون های پذیزش بیماران 

 آلبی ػجذی ویژه

8 -30/12 عجك ثزًبهِ حضَری 2  ICU آلبی ػجذی انواع خونزیزی های مغزی و مزاقبت های پزستاری 

8 -30/12 عجك ثزًبهِ حضَری 3  ICU آلبی ػجذی پزستاری های مزاقبت و انواع اختالالت عصبی و عضالنی 

8 -30/12 عجك ثزًبهِ حضَری 4  ICU آلبی ػجذی تالالت عفونی مغز و مزاقبت های پزستاریانواع اخ 

8 -30/12 عجك ثزًبهِ حضَری 5  ICU EMG,ECG,MRI,CT آلبی ػجذی 

 تاریخ امتحان پایان ترم:        تاریخ امتحان میان ترم:               

 

 

 


