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 1 كالس   محل برگزاری کالس:

بیمارستان موسوي، ولی  ي:محل برگزاری کار عمل

 عصر و دكتر بهشتی

طبق برنامه  تاریخ و ساعت امتحان:

 ي آموزش

 محل برگزاری امتحان:

 طبقه ي سوم -دانشکده ي پرستاري و مامایی

 اسامي مدرسين: 

 Nasrinhanifi@Gmail.com)مسوول درس(دكتر نسرین حنیفیسركار خانم 

 korosh@zums.ac.ir: روش امینیدكتر كوجناب آقاي 

 khalilyoosefi@gmail.comجناب آقاي خلیل یوسفی: 

در این درس بیماري هاي دستگاه عصبی و اختالالت روان پزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد تا دانشجویان بتوانند با دانسته هاي  شرح درس:

 مناسب را تدوین نمایند. قبلی و آموخته هاي جدید خود مراقبت هاي پرستاري

 ایجاد توانایی هاي و  اختالالت روانپزشکی                           - آشنایی فراگیر با اصول مراقبت هاي ویژه پرستاري دستگاه  عصبی :هدف کلي

 الزم در هنگام ارائه مرا قبت به مدد جویان و بیماران

  نظریاهداف اختصاصي : 

  .دهد شرح را محیطی اعصاب سیستم و نخاعی طناب – مغز فیزیولوژي آناتومی -1

 بدحال بیماران فوري ارزیابی و تشخیصی مطالعات در پرستاري ارزیابی – پرستاري بالینی معاینات – پرستاري حال شرح:  شامل پرستاري هاي ارزیابی -6

  .دهد توضیح را

 الگوي و آن ومسائل هدایتی هاي راه پاكسازي – هوشیاري سطح اختالالت – نآ اختالالت و مغزي خونرسانی:  شامل پرستاري رایج هاي تشخیص -3

  .كند لیست را موثر غیر تنفسی

  .دهد شرح را عصبی دستگاه بیماریهاي با خانواده و بیمار سازگاري و تفکر روند در تغییرات – فیزیکی هاي توانایی اختالالت – كالمی ارتباط در اختالل -5

  .دهد شرح را....... و مغزي هاي ضربه– جمجمه داخل فشار افزایش:  شامل ویژه بالینی مشکالت -6

 .دهد شرح را ویژه بالینی مشکالت – پرستاري هاي ارزیابی:  شامل اعصاب جراحی-7

 با روش هاي ارزیابی و معاینه روانپزشکی آشنا گردد.-8



 فوریتهاي روانپزشکی را بشناسد. -1

 ربوط به آن را تشریح نماید.پدیده خودكشی و نکات م -12

 با اصول حمایت روانشناختی از بیمار و خانواده او آشنا گردد. -11

ها تبین بتواند برخی وضعیت هاي مرتبط با سالمت روان بیماران بد حال، از قبیل؛ محرومیت حسی و بیش باري حسی را با توجه به عوارض و نتایج آن  -16

 نماید.

 اهداف اختصاصي باليني : 

 را در بخش مراقبت هاي ویژه بررسی نموده و تشخیص هاي پرستاري مربوطه را لیست نماید. نخاعی( -)مغزي بیمار مبتال به اختالل عصبی -1

 پیشرفته تدوین نموده و اجرا نماید.مراقبت پرستاري ( ینخاع -يمغز)براي بیمار مبتال به اختالل عصبی  -6

 ورد.آشرح حال و معاینه روانی از بیمار به عمل  -3

 به عمل آورد. با شرایط حاد روانپزشکیمراقبت هاي پرستاري را بر اساس تشخیص هاي پرستاريِ منتج از شرح حال و معاینه روانی در بیماران  -4

 شيوه تدریس 

 ناریسم ارائه ، مقاله ارائه ، يانتقاد تفکر کردیرو با كوچک يها  گروه در بحث ،یسخنران نظری:

 

 Role Modelingو  Case Presentation : بالینی

 ابزار آموزشي 

 اسالید، فیلم، تجهیزات بیمارستانی  و بیمار

 نوظایف دانشجویا 

 .باشند نظر مورد مطالب فراگیري جهت مناسب علمی زیربناي داراي .1

 هاي پژوهش هاي یافته و نموده اي كتابخانه مطالعات طریق از خود معلومات گسترش در سعی شده تدریس مطالب از استفاده با .6

 .گیرند كاره ب پرستاري هاي آموزش كیفیت بهبود جهت در را جدید

 .كنند تهیه را خود تکالیف ها پژوهش از حاصل هاي یافته و جدید علمی منابع كاربرد با .3

 .كنند پیگیري را خود آموزشی هاي  برنامه اساتید راهنمایی با و گرفته عهده به را خود بیشتز چه هر فراگیري مسئولیت .4

 داشته فعال شركت كالس علمی مباحث در و یافته حضور كارآموزي هاي محل و درس هاي كالس در غیبت بدون و منظم طوره ب .5

 .باشند

 .دهند تحویل یا و ئهاار را خود عملی و نظري تکالیف مقرر هاي تاریخ در .6

 سایر با همکاري مقرر، زمان در كالسی هاي پروژه ارائه موقع، به حضور و منظ رعایت. دییفرما توجه دانشکده یآموزش مقرارت به لطفا.  7

 باشد یم يضرور كالس در همراه تلفن از استفاده عدم دانشجویان،

 ارزشيابي 

  واحد نظری

 اعصاب 

 نمره %12:  ییدانشجو اخالق تیرعا و منظم حضور و یكالس يها پاسخ و پرسش 

 نمره %35: كنفرانس در ارتباط  با مباحث اعصاب 

o  
  دوره پایان

 نمره55%: پاسخ كوتاه و يا نهیگز چهار 

 روان

   O  درصد نمره 12شركت فعال در كالس درس 

Bib Card  O  درصد نمره 12سال پیش و مرتبط با اهداف درس(  5یک مورد )برگرفته از مقاالت چاپ شده در حداكثر 

O   درصد نمره 12با اهداف از جلسه دوم دقیقه اي در كالس مرتبط  12ارایه یک كنفرانس 

O   درصد نمره  72امتحان پایان ترم 



 

 واحد عملی

 اعصاب

 نمره 12:  ییدانشجو اخالق تیرعا و منظم حضور

 نمره 62: روزانه يموردها یمعرف

 نمره 32: یكتب صورت به دورم یمعرف

 سرفصل اساس بر انیدانشجو از کی هر توسط روزانه  مورد کی یمعرف ارائه

 یكتب صورت به يكارآموز انیپا در سرفصل اساس بر انیدانشجو از کی هر توسط  مورد کی یمعرف  ارائه

 واحد عملی

 روان

O  نمره درصد 51حضور فعال و عالقه مند در کارآموزی 

O درصد نمره 51با تشخیص های پرستاری و برنامه مراقبتی برای بیمار  ارایه یک شرح حال روانپزشکی از بیمار 

 منابع 

1- Urden  & stacy & Laugh. Thelans critical care nursing mosbey 2007   

6-  Linda Bucher    ( Critical care  nursing)  2000 

3- cherryB: jacobS(2005) Contemporary Nursing, Issuses,trends and Management 3rd   mosby  

4 – Kuruvilla J (2007) Essential of critical care Nursing , Jaypee  

5- Scholes J (2006) Developing Expertise in critical care Nursing , Blackwell  

  یعصب  ستمیس یجراح و یداخل يها يماریب يپرستار  6228 سودارث برونر.   3

  ICU پرستاري  ، شیري حسین. 5

 1387. سامی پوران ترجمه.   ICU كامل كتاب.  مارینو پل. 6

 

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول می باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

ساع روز جلسه

 ت

 مدرسین موضوع جلسه

نخاعی طناب و مغز فیزیولوژي و آناتومی 8-12 شنبه اول  دكتر حنیفی 

 اختالالت در تشخیصی هاي ارزیابی 12-16 شنبه دوم

عصبی سیستم  

 دكتر حنیفی

 حوادث  ، كما، جمجمه داخل فشار شیافزا 8-12 شنبه سوم

جمجمه داخل يها يزیخونر و يمغز عروق  

 دكتر حنیفی

 سیستم هاي جراحی و  مداخالت انواع 12-16 شنبه چهارم

مداخالت این از ناشی عوارض و عصبی  

 یفیحن دكتر

ینخاع طناب  يتروماها 8-12 شنبه پنجم  یفیحن دكتر 

 یفیحن دكتر انیدانشجو فیتکال ارائه 12-16 شنبه ششم

 دكتر امینی ارزیابی روانپزشکی   هفتم

 دكتر امینی فوریتهاي روانپزشکی   هشتم

ادامه فوریتهاي روانپزشکی و پدیده هاي    نهم

 كمبود و ببیش باري حسی

 دكتر امینی

 

 



 :جدول زمان بندی واحد عملی 

 مدرسین موضوع جلسه روز جلسه

 

 

یمار معاینه  فیزیکی ب شنبه اول

  مبتال به اختالل عصبی

 آقاي یوسفی

 به بررسی بیمار مبتال یکشنه دوم

 نیتدو و تروماي مغزي

یمراقبت برنامه  

 یوسفی يآقا

 به بررسی بیمار مبتال دوشنبه سوم

 نیتدو و ضایعه ي نخاعی

یمراقبت برنامه  

 یوسفی يآقا

 به بررسی بیمار مبتال شنبه چهارم

 نیتدو و تومورهاي مغزي

یمراقبت مهبرنا  

 یوسفی يآقا

بررسی بیمار مبتال به  یکشنبه پنجم

 نیتدو و حوادث عروقی

 یمراقبت برنامه

 یوسفی يآقا

 یوسفی يآقا ارائه ي تکالیف دوشنبه ششم

مشاهده نحوه ارزیابی  شنبه اول

روانپزشکی و تعیین 

 تشخیص هاي پرستاري

 دكتر امینی

ارزیابی روانپزشکی و  یکشنه دوم

نامه مراقبتی  تدوین بر

 روانپزشکی

 دكتر امینی

 

 :یکارآموز فیتکال

 سرفصل اساس بر انیدانشجو از کی هر توسط روزانه  مورد کی یمعرف   ارائه

 یكتب صورت به يكارآموز انیپا در سرفصل اساس بر انیدانشجو از کی هر توسط  مورد یمعرف کی   ارائه

 یوست است.برنامه ی زمان بندی کارآموزی اعصاب و روان پ 

 

 امضای مدیر گروه مراقبت های ویژه و اورژانس: سرکار خانم دکتر نسرین حنیفی

 امضای معاون آموزشی: جناب آقای دکتر محمدرضا دین محمدی  

 


