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 پرستاری و مامایی دانشکده

 و اورژانس پرستاری مراقبت های ویژهگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس )پرستاری  عنوان واحد درسی:

 (2اورژانس 

پرستاری و  دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 مامایی

 ارشد پرستاری اورژانس رشته تحصیلی: نظریرسی: نوع واحد د

 عملی: 5/1 نظری: تعداد واحد
 2 کارآموزی:

 واحد
 کارورزی:

اورژانس كارشناسی ارشد پرستاری  مطقع تحصیلی:

 2ترم 

 

 عملی: 42 نظری:        تعداد ساعت
 کارآموزی:

104 
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی:

    اول 1جراحی  -داخلی  :پیشنیاز 00 کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 آموزش پرستاری رشته تحصیلی: دكتر نسرین حنیفی نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی: دکترای تخصصی مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: - شماره تماس:
il.comNasrinhanifi@Gma 

  دانشکده پرستاری و مامایی  محل کار:

 نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(: 

 دكتر نسرین حنیفی

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

 14 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  1901شهریور  ترکیبی مجازی حضوری

 اهداف آموزشی

mailto:Nasrinhanifi@Gmail.com
mailto:Nasrinhanifi@Gmail.com
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 :آشنایی با اصول مراقبت های اورژانسی در بیماران گوارشی، نرولوژیک و غدد درون ریز می باشد. هدف کلی 

 :)در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 را در بیماران مبتال به اختالالت    تشخیص های پرستاریو  پرستاری بالینی معاینات – پرستاری حال شرح:  شامل پرستاری های ارزیابی

 گوارشی را بیان كند.

 .شکم حاد و مراقبت های پرستاری مربوط به آن را بیان كند 

 .خون ریزی های دستگاه گوارش و مراقبت های پرستاری مربوط به آن را توضیح دهد 

 .سندرم حاد كمپارتمان شکمی را توضیح دهد 

   و مراقیت های مربوط به آن ر ا شرح دهد.نارسایی كبدی حاد 

 .بیماری پانکراتیت حاد و مراقبت های مربوط به آن را بیان كند 

 .بررسی سیستم عصبی را توضیح دهد 

 .افزایش فشار داخل مغزی و روش مانیتوریمگ و درمان آن را توضیح دهد 

 .مراقبت از بیماران كمایی را شرح دهد 

 های مربوط به آن را بیان كند. حمالت ایسکیمیک مغزی و مراقبت 

 .انواع ضربات به سر و مراقبت های مربوس به آن را شرح دهد 

 .شدمات طناب نخاعی و مراقبت های مربوط به آن را توضیح دهد 

 .بررسی های اختصاصی بیماران مبتال به اختالالت غد درون ریز و نیز تشخیص های پرستاری مربوط به آن را بیان كند 

 م كاری تیروئید  و مراقبت از این بیماران را توضیح دهد.پركاری و ك 

 .كتواسیدوز دیابتی و كومای هیپراسموالر و مراقبت های مربوط به آن را بیان كند 

  بیماری دیابت بی مزه و سندرم و ترشح نامناسبADH .و مراقبت های مربوط به این بیماری ها را بیان نماید 

 :حیطه عاطفی 

 . 

 ی:حیطه روانی حرکت 
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 مربوطه را  یپرستار یها صیكند و تشخ یرا بررس یو جراح یداخل ایاورژانس  یرا در بخش مراقبت هاگوارشی مبتال به اختالل  ماریب

  دینما ستیل

 دینموده و اجرا نما نیتدو شرفتهیپ یمراقبت پرستارگوارشی  مبتال به اختالل ماریب یبرا. 

 را در بخش مراقبت های اورژانس یا داخلی و جراحی را بررسی كند و تشخیص های  نخاعی( -بیمار مبتال به اختالل عصبی )مغزی

 پرستاری مربوطه را لیست نماید 

  مراقبت پرستاری پیشرفته تدوین نموده و اجرا نماید.( ینخاع -یمغز)برای بیمار مبتال به اختالل عصبی 

 مربوطه  یپرستار یها صیكند و تشخ یرا بررس یو جراح یداخل ای اورژانس یرا در بخش مراقبت هااندوكرین مبتال به اختالل  ماریب

 .دینما ستیرا ل

 دینموده و اجرا نما نیتدو شرفتهیپ یمراقبت پرستاراندوكرین مبتال به اختالل  ماریب یبرا. 

 . 

 روش های تدریس:
                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                سخنرانی

 شبیه سازی شده    بیمار                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                           نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش

                                                                                                      Bedside teaching                                  
    ) بنویسید(:               موارد سایر 

 مواد و وسایل آموزشی:

 ، تجهیزات بیمارستانی و بیمارو ماکت های آموزشیوایت بورد، کامپیوتر و ویدئو پروژکتور 

 یس(:تجارب یادگیری )حین تدر

 باشند نظر مورد مطالب فراگیری جهت مناسب علمی زیربنای دارای. 

 پژوهش های یافته و نموده ای كتابخانه مطالعات طریق از خود معلومات گسترش در سعی شده تدریس مطالب از استفاده با 

 .گیرند كاره ب پرستاری های آموزش كیفیت بهبود جهت در را جدید های

 كنند تهیه را خود تکالیف ها پژوهش از حاصل های یافته و دیدج علمی منابع كاربرد با. 

 كنند پیگیری را خود آموزشی های  برنامه اساتید راهنمایی با و گرفته عهده به را خود بیشتز چه هر فراگیری مسئولیت. 

 فعال شركت سكال علمی مباحث در و یافته حضور كارآموزی های محل و درس های كالس در غیبت بدون و منظم طوره ب 
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 .باشند داشته

 دهند تحویل یا و ئهاار را خود عملی و نظری تکالیف مقرر های تاریخ در. 

   مقرر، زمان در كالسی های پروژه ارائه موقع، به حضور و نظم رعایت. دییفرما توجه دانشکده یآموزش مقرارت به لطفا 

 .باشد یم یضرور السك در همراه تلفن از استفاده عدم دانشجویان، سایر با همکاری

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 ارائه ی ژورنال کالب (1

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

              گروهی و فعالیت های ها بحث در فعال شركت حضور مستمر وانتظارات: 

 مصرف نوشیدنی و اسنک در كالس درس: مجازها

 عدم استفاده از موبایل محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیهتوصی

- 

 فهرست منابع درسی:
Urden  & stacy & Laugh. Thelans critical care nursing mosbey 2002   

 Linda Bucher    ( Critical care  nursing)  2000 

cherryB: jacobS(2002) Contemporary Nursing, Issuses,trends and Management 3rd   mosby  

Kuruvilla J (2002) Essential of critical care Nursing , Jaypee  

 Scholes J (2002) Developing Expertise in critical care Nursing , Blackwell  

  یعصب  ستمیس یجراح و یداخل یها یماریب یپرستار  2002 سودارث برونر  

  ICU پرستاري  ، شیري حسین 

 7322. سامي پوران ترجمه.   ICU كامل كتاب.  مارینو پل 
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 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  
 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

 نمره(:  02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 41، برابر 02) نمره قبولی از    

 %90انجام تکالیف عملی و پروژه:  %5 مشارکت کالسی: %5حضور و غیاب کالسی: 

 %00امتحان پایان ترم:   امتحان میان ترم: -کوئیز:

 سایر موارد:

 

 جدول زمانی ارائه برنامه:

شماره 

 جلسه
 روش ارائه

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه

 12-8 سخنرانی 1

 سه شنبه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

 دکتر حنیفی ارزیابی بیماران گوارشی

  -سخنرانی 2

 نمایش عملی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

 دکتر حنیفی شکم حاد

 -سخنرانی 3

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

 دکتر حنیفی خون ریزی های دستگاه گوارش

 -سخنرانی 4

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

یفیحن دکتر نارسایی حاد کبدی و نارسایی حاد پانکراس  

 -سخنرانی 5

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

یفیحن دکتر ارزیابی بیماران عصبی  

 -سخنرانی 6

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

یش فشار داخل جمجمهافزا یفیحن دکتر   

 12-8 -سخنرانی 7

 شنبه سه

 مراقبت از بیماران کمایی و اختالل حاد ایسکمیکدانشکده پرستاری 

 مغزی

 دکتر حنیفی
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 و مامایی بحث گروهی

 -سخنرانی 8

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

فیدکتر حنی خون ریزی های مغزی و ضربات طناب نخاعی  

 -سخنرانی 9

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

 دکتر حنیفی ارزیابی بیماراختالالت غدد درون ریز 

 -سخنرانی 11

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

 دکتر حنیفی بیماری های حاد اختالالت غدد درون ریز

 -سخنرانی 11

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

انشکده پرستاری د

 و مامایی

)ژورنال کالب( انیدانشجو فیارائه تکال  دکتر حنیفی 

 -سخنرانی 12

 بحث گروهی

8-12 

 شنبه سه

دانشکده پرستاری 

 و مامایی

)ارائه ژورنال کالب(انیدانشجو فیارائه تکال  دکتر حنیفی 

           طبق برنامه ی آموزشتاریخ امتحان پایان ترم:   18

 


