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 پرستاری ي مامایی زوجان/ مرکسداوطکذٌ

 مراقبت های ویژهگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پشػتبسی ٍ هبهبیی / مرکس آمًزضی درماوی:داوطکذٌ 6اختصبصی   ػىًان ياحذ درسی:

 شالجت ّبی ٍیضُوبسؿٌبػی اسؿذ ه رضتٍ تحصیلی: لگي ٍ ؿىن هـىالت ياحذ درسی: وًع

 ارشد وبسؿٌبػی 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 ادگی:وام ي وام خاوً

 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

 آقای: عبدی

 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

  آهَصی ّبی ثیوبسػتبًیتوشیي ولیِ هجبحث آهَختِ ؿذُ دس دسٍع ًظشی، ػولی ٍ وبس َ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.سا ثیبى ًوبی ICUثخؾ دس  لگي ٍ ؿىن هـىالتاًذیىبػیَى ّبی پزیشؽ ثیوبساى  .1

 سا تَضیح دّذ. ICU پزیشؽ ثیوبس دس ًحَُ صحیح .2

 سا ؿشح دّذ. لگي ٍ ؿىن هـىالتثشسػی ٍ اسصیبثی ثیوبساى دچبس  .3

 سا تَضیح دّذ. لگي ٍ ؿىن هـىالت هشالجت اص ثیوبساى دچبسًحَُ  .4

 سا ؿشح دّذ. ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص آًْب اًَاع پبًؼوبى .5

 .سا ؿشح دّذ روش ؿذُ دسهبًی هشثَط ثِ ؿىن ٍ لگي-ی تـخیصیاًجبم پشٍػیجشّباص هشالجت ّبی لجل، حیي ٍ ثؼذ  .6

 

 :حیطٍ ػاطفی 

 ًِ تالؽ هی وٌذ.دلؼَصادس سػبیت حفظ حشین خصَصی ٍ پَؿؾ ثیوبساى  .1

 فؼبلیت ّبی هحَلِ سا هـتبلبًِ ٍ هؼئَالًِ اًجبم هی دّذ. .2

 تالؽ هی وٌذ. اىس ثب ثشلشاسی استجبط هَثش ٍ هغوئي دس جْت وبّؾ اضغشاة ٍ حوبیت سٍحی سٍاًی ثیوب .3

ٍ اػبتیذ خَد ثب احتشام ثشخَسد هی ًوبیذ ٍ دس جْت سفغ اؿىبالت خَد ػَال  هشالجت ّبی ٍیظُهتخصصبى پشػتبسی، ثب وبسؿٌبػبى  .4

 هی پشػذ.

 دس ؿشایظ اٍسطاًؼی ثب ػشػت ػول هٌبػت ثب اػضبء تین دسهبى ّوىبسی هی ًوبیذ. .5

 ص ثیوبساى دچبس وبّؾ ػغح َّؿیبسی هی پشداصد.دلؼَصاًِ ٍ ثب حغ هؼئَلیت پزیشی ثِ هشالجت ا .6

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 :اتاق ػمل 

 .دّذ اًجبم هی سا ICU دس اىثیوبس پزیشؽ صحیح ًحَُثِ  .1

 هی وٌذ اسصیبثیثِ دسػتی  سا لگي ٍ ؿىن هـىالت دچبس ثیوبساى .2
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 .هی توبیذ هشالجت ثِ عَس هؤثش لگي ٍ ؿىن هـىالت دچبس ثیوبساى اص .3

 .اػتفبدُ هی وٌذ پبًؼوبى اعاًَثِ دسػتی اص  .4

سا ؿٌبػبیی وشدُ ٍ ثالفبصلِ ثِ پضؿه هشثَعِ یب پشػٌل پشػتبسی  ٍ آصهبیـبت ػیٌِلفؼِ  گشافی ٍ تی ػیدس هَاسد غیش عجیؼی  .5

  اعالع هی دّذ.

 .ثِ دسػتی هشالجت هی وٌذ ؿىن ٍ لگي تشٍهبی اص ثیوبساى هجتال ثِ  .6

  سا ؿٌبػبیی وشدُ ٍ ثالفبصلِ ثِ پضؿه هشثَعِ یب پشػٌل پشػتبسی اعالع هی دّذ. اػىي ؿىن ٍ لگي تی ػیهَاسد غیش عجیؼی دس  .7

 .ثِ عَس هٌبػت اًجبم هی دّذ سا ؿذُ روش دسهبًی -پشٍػیجشّبی تـخیصی  اص ثؼذ ٍ حیي لجل، ّبی هشالجت .8

 

 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 ثش  عِ ٍ ؿشح دسهبىثَّبی ثیوبساى هش ػی تی اػىي هؼشفی هَسد، گضاسؽ صجحگبّی، تفؼیش سٍصاًِ سایر) بىًیسیذ(:   

                             الذاهبت پشػتبسی

 مًاد ي يسایل آمًزضی:

 ، پشًٍذُ ثیوبسABG  ٍSkill Lab، ثشگِ ّبی بق ػولٍیذئَ پشٍطوتَس، تجْیضات ثخؾ، ات

 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

 هشالجت اص ثیوبساى ثحشاًی .1

 چبست سٍصاًِ ٍسن ؿیت .2

  تجْیضات ثب وبس .3

 اسصیبثی سٍصاًِ ثیوبساى ٍ ؿشح ضؼیت ثیوبس خَد ثِ هشثی ٍ دیگش داًـجَیبى .4

 سی تی اسکن تفؼیش .5

 

 تکالیف یادگیری) بؼذ تذریس(:

 وٌفشاًغ دسثبسُ هَضَػبت تؼییي ؿذُاسائ ِ  

  ثِ اصای ّش جلؼِ دس وبسآهَصیnursing plan اسائِ گشدد. 

 .هـبسوت دس ثحث گشٍّی دس هَسد چبلؾ ّبی هَجَد دس اهش هشالجت اص ثیوبساى 
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 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

، سػبیت اصَل وٌتشل ػفًَت، سػبیت لَاًیي ٍ غ تىبلیف تؼییي ؿذُ، تحَیل ثِ هَلثخؾفؼبل دس  حضَس، وبسآهَصیحضَس ثِ هَلغ دس اوتظارات: 

 ًظن دس ثخؾ، سػبیت پَؿؾ ٍ لجبع فشم هصَة داًـگبُ

  ثب ّوبٌّگی هشثی، ًین ػبػت اػتشاحت دس ٍػظ وبسآهَصی دس صَست ًیبص اص ثخؾ چه وشدى هَثبیل، ٍسٍد ٍ خشٍج: مجازَا

، ػذم ًـؼتي یب تىیِ ثش تخت یب اؿتي غیجت غیش هَجِ ٍ دس صَست ًیبص ّوبٌّگی ثب هشثیدس ثخؾ، ًذ هَثبیل ػذم اػتفبدُ اص محذيدیتُا:

  ثشاًىبسد ٍ جبّبی غیش هتؼبسف دس ػبػبت وبسآهَصی

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

، ؿؼتي دػت ّب، اػتفبدُ اص هبػه ٍ والُ دس ICUاحتیبط دس اػتفبدُ اص تجْیضات ٍ هشالجت اص آى ّب، اػتفبدُ اص لجبع ٍ وفؾ هخصَف 

 ، سػبیت اصَل تضسیمبت ایوي ICU حیي هشالجت اص ثیوبساى خبف دس

 فُرست مىابغ درسی:

1. 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

 )چک لیست( 

 مصاحبٍ 

 ) ضفاَی(
 آزمًن کتبی

* * 

 ػیىی تطریحی

گستردٌ 

 پاسخ
 صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای * ٌ پاسخاکًت

 نمره(:  02بارم بنذی نمره ) از 

 می باشذ(. 14رابر، ب02) نمره قبولی از    

  ي پريشٌ: ػملی اوجام تکالیف - مطارکت کالسی: ومرٌ 0حضًر ي غیاب کالسی: 
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  امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کًئیس:

 :مًارد سایر

 

 (:ICUجذيل زماوی ارائٍ بروامٍ )

ضمارٌ 

جلسٍ
 

ريش 

 ارائٍ

 تاریخ

 ارائٍ 
 ساػت ارائٍ 

مکان 

 ارائٍ
 ػىًان جلسٍ 

مذرس 

 ذرسان( )م

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 1  ICU 
ي مراقبت از ایه  مشکالت شکم ي لگهبررسی ي ارزیابی بیماران دچار 

 آلبی ػجذی بیماران

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 2  ICU آلبی ػجذی آوسفالًپاتی کبدی، وارسایی کبدی ،هپاتیت 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 3  ICU آلبی ػجذی گًارش ستگاٌد التهابی های بیماری 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 4  ICU  ،پاوکراتیتGIB آلبی ػجذی 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 5  ICU آلبی ػجذی شکم ي لگه يسىدريم کمپارتمان شکمی یتريما 

 تاریخ امتحان پایان ترم:        تاریخ امتحان میان ترم:               

 

 

 


