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 پرستاری ٍ هاهایی زًجاى/ هرکسداًطکذُ

 بیهوشیگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ICU وبسآهَصی دس عشصِ  ػٌَاى ٍاحذ درسی:
پشػتبسی ٍ  / هرکس آهَزضی درهاًی:داًطکذُ

 هبهبیی

 یسبتػشپ حصیلی:رضتِ ت وبسآهَصی دس عشصِ ٍاحذ درسی: ًَع

 وبسؿٌبػی غ تحصیلی:قطه کارٍرزی:  کارآهَزی:  ػولی:  ًظری: تؼذاد ٍاحذ

 سایر کارٍرز کارآهَز ترم تحصیلی کارٍرزی:  کارآهَزی:  ػولی:  ًظری:        تؼذاد ساػت

   * ّفتن پیطٌیاز:    کذ درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری مراقبت های ویژه رضتِ تحصیلی: یدبع دمحم ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 یبرم رتبِ ػلوی: دشرا یسانشراک هقطغ تحصیلی:

 M.abdi252@yahoo.com پست الکترًٍیک: 84233428333 تواس: ضوارُ

   غًاطسٍا ٍ ُظیٍ یبّ تجلاشهگبٍاصًگ، داًـىذُ پشػتبسی ٍ هبهبیی، گشٍُ  هحل کار:

   :(اى)هذرسًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس

 خانم ها: 

 آقای: عبدی
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 بازًگری بر اساس ًیاز جاهؼِ: :تاریخ تذٍیي طرح درس ًحَُ برگساری دٍرُ:

 ضوارُ جلسات بازًگری ضذُ: تاریخ  44/40/98 ترکیبی هجازی حضَری

     44/40/1399  

 اهذاف آموزشی

  توشیي ولیِ هجبحج آهَختِ ؿذُ دس دسٍع ًظشی، عولی ٍ وبسآهَصی ّبی ثیوبسػتبًی ّذف کلی:

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

 :حیطِ ضٌاختی  

 ICU: 

 سا ثیبى ًوبیذ. ICUػبختبس ٍ اهىبًبت ثخؾ  .1

 سا تَضیح دّذ. ICU اصَل پزیشؽ ثیوبس دس .2

 سا ؿشح دّذ. Fourػىَ ٍ هییبس ثشسػی ػغح َّؿیبسی ثش اػبع همیبع گال .3

 ًحَُ هشالجت صحیح اص ثیوبس تحت تَْیِ هىبًیىی سا تَضیح دّذ. .4

ثب وبّؾ ػغح َّؿیبسی سا  دس ثیوبساى ، آهجَلی، ػمَط، آػپیشاػیَى ٍ ...(DVT)صخن ثؼتش،  الذاهبت پیـگیشی وٌٌذُ اص ایجبد عبسضِ .5

 ؿشح دّذ.

 ىی ٍ ًحَُ همبثلِ ثب آى سا ؿشح دّذ.عَاسض احتوبلی دس ثیوبساى تحت تَْیِ هىبًی .6

 پشٍتىل احیبی للجی عشٍلی سا ثیبى ًوبیذ. .7

 سا ؿشح دّذ.ساُ َّایی  صحیح هذیشیتاصَل  .8

 اصَل صحیح سٍؽ ّبی ػبوـي ساُ َّایی سا ؿشح دّذ. .9

 دّذ. سا تَضیح ICUاصَل وٌتشل عفًَت دس ثخؾ  .10

 سا ؿشح دّذ.ًحَُ آهبدُ ػبصی دػتگبُ الىتشٍؿَن ٍ هَاسد اػتفبدُ اص آى  .11

 ًحَُ تْیِ ًوًَِ جْت ثشسػی گبص ّبی خَى ؿشیبًی ٍ اًجبم تؼت آلي سا ؿشح دّذ. .12

 اصَل تفؼیش آصهبیؾ گبص ّبی خَى ؿشیبًی سا ثیبى ًوبیذ. .13

 .سا ؿشح دّذ ICUاصَل صحیح گضاسؽ ًَیؼی دس ثخؾ  .14

 .سا ؿشح دّذ ICUثخؾ  اصَل صحیح گبٍاط ٍ الٍاط دس .15

 تتش ّبی هشثَعِ سا تَضیح دّذ.ٍ وبًحَُ هشالجت اص اتصبالت  .16

 سا تَضیح دّذ.  ICUاصَل صحیح تغییش پَصیـي دس ثخؾ  .17

 سا تَضیح دّذ. ICUاصَل صحیح سٍؽ ّبی تغزیِ دس ثخؾ  .18
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 :حیطِ ػاطفی 

 ًِ تالؽ هی وٌذ.دلؼَصادس سعبیت حفظ حشین خصَصی ٍ پَؿؾ ثیوبساى ثیَْؽ  .1

 ی دّذ.فیبلیت ّبی هحَلِ سا هـتبلبًِ ٍ هؼئَالًِ اًجبم ه .2

 ثب ثشلشاسی استجبط هَحش ٍ هغوئي دس جْت وبّؾ اضغشاة ٍ حوبیت سٍحی سٍاًی ثیوبس لجل ٍ پغ اص ثیَْؿی تالؽ هی وٌذ. .3

 ثب وبسؿٌبػبى ٍ هتخصصبى ثیَْؿی ٍ اػبتیذ خَد ثب احتشام ثشخَسد هی ًوبیذ ٍ دس جْت سفع اؿىبالت خَد ػَال هی پشػذ. .4

 ت ثب اعضبء تین دسهبى ّوىبسی هی ًوبیذ.دس ؿشایظ اٍسطاًؼی ثب ػشعت عول هٌبػ .5

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

 :حیطِ رٍاًی حرکتی 

 ICU: 

 .هـبسوت ًوبیذ ICU ثیوبس دس اصَلی پزیشؽ دس .1

 .ثشسػی ًوبیذ Fourثش اػبع همیبع گالػىَ ٍ هییبس  ثیوبس سا ػغح َّؿیبسی .2

 .هـبسوت ًوبیذهشالجت صحیح اص ثیوبس تحت تَْیِ هىبًیىی دس  .3

ثب وبّؾ ػغح َّؿیبسی سا  دس ثیوبساى ، آهجَلی، ػمَط، آػپیشاػیَى ٍ ...(DVT)صخن ثؼتش،  ذُ اص ایجبد عبسضِالذاهبت پیـگیشی وٌٌ .4

 دّذ. اًجبم

 هـبسوت ًوبیذ.عَاسض احتوبلی دس ثیوبساى تحت تَْیِ هىبًیىی دس سفع  .5

 .هـبسوت ًوبیذاحیبی للجی عشٍلی  دس .6

 دّذ. اًجبمسا هذیشیت صحیح ساُ َّایی  .7

 .ثش اػبع اصَل صحیح اًجبم دّذـي ساُ َّایی سا سٍؽ ّبی ػبو .8

 ذ.ًوبی سا سعبیت ICUاصَل وٌتشل عفًَت دس ثخؾ  .9

 .ٍ ثِ وبس گیشی آى هـبسوت ًوبیذآهبدُ ػبصی دػتگبُ الىتشٍؿَن  دس .10

 دّذ.اًجبم ٍ تؼت آلي سا سا تْیِ ًوَدُ ًوًَِ جْت ثشسػی گبص ّبی خَى ؿشیبًی  .11

 .اًجبم دّذسا تفؼیش آصهبیؾ گبص ّبی خَى ؿشیبًی  .12

 .دّذ ثِ ؿىل صحیح اًجبمسا  ICUگضاسؽ ًَیؼی دس ثخؾ  .13

 .دّذ ثِ عَس صحیح اًجبمسا  ICUثخؾ  گبٍاط ٍ الٍاط دس .14

 دّذ. اًجبمهشالجت اص اتصبالت ٍ وبتتش ّبی هشثَعِ سا  .15

 دّذ.  عجك اػتبًذاسد ّبی هشثَعِ اًجبمسا  ICUتغییش پَصیـي دس ثخؾ  .16

 ذ.سعبیت ًوبیسا  ICUثخؾ اصَل صحیح سٍؽ ّبی تغزیِ دس  .17
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 رٍش ّای تذریس:

                                                                                                                                                                                                             ایفای ًقص                                                                                                                                                                        بحث گرٍّی                                                                                                                                                                        پرسص ٍ پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخٌراًی

                                  Bedside teaching                      ضبیِ سازی ضذُ             بیوار                                                                           کارگاُ آهَزضی                                                                                   ًوایص ػولی           

ّبی هتذاٍل ثب تبویذ ثش الذاهبت  عِ ٍ ؿشح دسهبىثَّبی ثیوبساى هش ABGهیشفی هَسد، گضاسؽ صجحگبّی، تفؼیش سٍصاًِ سایر) بٌَیسیذ(:   

                             پشػتبسی

 هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی:

 ، پشًٍذُ ثیوبسABG  ٍSkill Lab، ثشگِ ّبی ٍیذئَ پشٍطوتَس، تجْیضات ثخؾ، اتبق عول

 تجارب یادگیری )حیي تذریس(:

 تیؿ نسٍ بث سبو .1

  تجْیضات ثب وبس .2

 (یٌتَثبػیَىا ٍ السًگَػىَپی گیشی، هبػه) َّایی ساُ هذیشیت .3

 ABG تفؼیش .4

 ًٍتیالتَس ثب وبس .5

 تکالیف یادگیری) بؼذ تذریس(:

 ٍُاحذ سیىبٍسی اسائِ وٌفشاًغ دسثبسُ هَضَعبت تیییي ؿذ(icu- ) 

  ثِ اصای ّش جلؼِ دس وبسآهَصیnursing plan اسائِ گشدد (icu) . 

  بصُت تَػظ داًـجَ یب ثِ اؿتشان گزاسی تجبسة ُظیٍ یبّ تجلاساسائِ یبفتِ ّبی جذیذ دس 

 

 ضَابط آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

، سعبیت اصَل وٌتشل عفًَت، سعبیت لَاًیي ٍ ، تحَیل ثِ هَلع تىبلیف تیییي ؿذُثخؾفیبل دس  حضَس، وبسآهَصیحضَس ثِ هَلع دس اًتظارات: 

 ًظن دس ثخؾ، سعبیت پَؿؾ ٍ لجبع فشم هصَة داًـگبُ

  ثب ّوبٌّگی هشثی، ًین ػبعت اػتشاحت دس ٍػظ وبسآهَصی ست ًیبصدس صَ اص ثخؾ چه وشدى هَثبیل، ٍسٍد ٍ خشٍج: هجازّا

، عذم ًـؼتي یب تىیِ ثش تخت یب دس ثخؾ، ًذاؿتي غیجت غیش هَجِ ٍ دس صَست ًیبص ّوبٌّگی ثب هشثی هَثبیل عذم اػتفبدُ اص هحذٍدیتْا:

  ثشاًىبسد ٍ جبّبی غیش هتیبسف دس ػبعبت وبسآهَصی
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 (:/بالیٌی/ػرصِآزهایطگاّی/ػولیّای ایوٌی )درٍس تَصیِ

، ؿؼتي دػت ّب، اػتفبدُ اص هبػه ICUٍ  احتیبط دس اػتفبدُ اص تجْیضات ٍ هشالجت اص آى ّب، اػتفبدُ اص لجبع ٍ وفؾ هخصَف اتبق عول

 ، سعبیت اصَل تضسیمبت ایوي ICUٍ  ٍ والُ دس اتبق عول

 فْرست هٌابغ درسی:

 .1،ّبی دسثخؾ ٍیظُ پشػتبسی هشالجتْبی جبهع ؛وتبة هحوذسضب عؼگشی ICU, CCU ٍ 1393 ، ثـشی:  تْشاى: دیبلیض. 

 .2 ثخـْبی دس ٍیظُ پشػتبسی ؛هشالجتْبی هیصَهِ همذم، راوشی I. C. U - C. C. U ٍ 1390سفیع اًذیـِ: تْشاى. دیبلیض. 

 .3 دس ٍیظُ هشالجْبی ؛اصَل ،هالحت هفشد سٍاى ًیهICU.CCU.1390 ، ًَسداًؾ:  تْشاى.دیبلیض. 

 .4صادُ، حؼیي عَثی خَؿتشاؽ، هْشًَؽ ًگبُ، یه دس ٍیظُ هشالجتْبی پشػتبسی http://ccn90.blogfa.com/post-

471.aspx. 

 .51389 تْشاى دیبلیض ثش الگَسیتوی: دیبلیض گشٍُ ٍ صادُ جالل دوتش 

 .6،ٍیظُ پشػتبسی هشالجتْبی ؛ ؿیَاػبدات ثصبهپَس [CCU - ICU -دیبلیض .]1390 ،  ػبلوی:   تْشاى   

 7.  2014 ولیِ، ّبی ثیوبسی ، ػَداسث ثشًٍش 

 ECG ٍُ8.ّبی تشاػِ هجوَعِ ٍ ّب جض 

 روش ارزیابی:

 هطاّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصاحبِ 

 ) ضفاّی(
 آزهَى کتبی

* * 

 ػیٌی تطریحی

گستردُ 

 پاسخ
 صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای * ُ پاسخاکَت

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

 می باشذ(. 20، برابر02) نمره قبولی از    

  ٍ پرٍشُ: ػولی اًجام تکالیف - هطارکت کالسی: ًورُ 2حضَر ٍ غیاب کالسی: 

  اهتحاى پایاى ترم:  اهتحاى هیاى ترم:  کَئیس:

 :َارده سایر
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 (:ICUجذٍل زهاًی ارائِ برًاهِ )

ضوارُ 

جلسِ
 

رٍش 

 ارائِ

 تاریخ

 ارائِ 
 ساػت ارائِ 

هکاى 

 ارائِ
 ػٌَاى جلسِ 

هذرس 

 )هذرساى( 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 4  ICU 
 آلبی عجذی GCSسطح ًَشیاری ي 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 4  ICU 
 آلبی عجذی محاسبات داريیی

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 3  ICU 
ییتريما مارانیب از مراقبت  آلبی عجذی 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 2  ICU 
مراقبت از راٌ ًَایی ،اکسیژن تراپی ي اوًاع آن، عًارض َیپًکسی  آلبی عجذی 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 5  ICU 
 آلبی عجذی  ABG ي تفسیر آن تست آله

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 6  ICU SIMV, CMV , SPONT,NIV,ASV,PEEP,TIGGER  عجذیآلبی  

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 7  ICU PCV,PSIMV, DOUPAP, APRV ,WEANING آلبی عجذی 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 8  ICU 
الکتًشًک ي  CPR  آلبی عجذی 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 9  ICU 
سغم يسی تی ٍىیس ٍسفق تفسیر رادیً گرافی  آلبی عجذی 

8 -30/12 عجك ثشًبهِ حضَسی 48  ICU COPD,Asthma,pulmonary edema آلبی عجذی 

 تاریخ اهتحاى پایاى ترم:        تاریخ اهتحاى هیاى ترم:               

 

 

 


