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 پرستاری و مامایی دانشکده

 و اورژانس پرستاری مراقبت های ویژهگروه آموزشی: 

 Course Plan مجازی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 جراحی اعصاب و اختالالت روانپزشکی –سیستم عصبی  عنوان واحد درسی:

                           3اختصاصی 

پرستاری و  دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 مامایی

 پرستاری مراقبت های ویژه رشته تحصیلی: نظرینوع واحد درسی: 

 تعداد واحد
 1 نظری:

 واحد
 عملی:

 1کارآموزی:

  واحد
 کارشناسی ارشد مطقع تحصیلی: کارورزی:

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: 52 کارآموزی: عملی: 11 نظری:        تعداد ساعت

داروشناسی ،پایش پرستاری پیش رفته ، مقدمه ای بر :  پیشنیاز 90 کد درس:

پرستاری مراقبت های ویژه ، مراقبت های پرستاری در بخش 

 های مراقبت ویژه ، پیوند اعضائ  

    اول

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

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

 دانشیار رتبه علمی: دکترای تخصصی لی:مقطع تحصی

 پست الکترونیک: - شماره تماس:
Nasrinhanifi@Gmail.com 

  دانشکده پرستاری و مامایی  محل کار:

 نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(: 

 Nasrinhanifi@Gmail.com دکتر نسرین حنیفی

 korosh@zums.ac.irجناب آقای دکتر کوروش امینی: 

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

 8 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  1300مهر  ترکیبی مجازی حضوری 

 اهداف آموزشی

mailto:korosh@zums.ac.ir
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ایجاد توانایی های الزم در هنگام و  ت روانزششیی  اختالال - آشنایی فراگیر با اصول مراقبت های ویژه پرستاری دستگاه  عصبی هدف کلی:

 ارائه مرا قبت به مدد جویان و بیماران

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

 حیطه شناختی:

 دهد شرح را محیطی اعصاب سیستم و نخاعی طناب – مغش فیشیولوژی آناتومی.  

  فوری ارزیابی و تشخیصی مطالعا ت در پرستاری ارزیابی – پرستاری بالینی معاینا ت – پرستاری حال شرح:  شامل پرستاری های ابیارزی 

  .دهد توضیح را بدحال بیماران

  لومسائ هدایتی های راه پاکسازی – هوشیاری سطح اختالال ت – آن اختالال ت و مغشی خونرسانی:  شامل پرستاری رایج های تشخیص 

  .کند لیست را موثر غیر تنفسی الگوی و آن

  دستگاه بیماریهای با خانواده و بیمار سازگاری و تفیر روند در تغییرا ت – فیشییی های توانایی اختالال ت – کالمی ارتباط در اختالل 

  .دهد شرح را عصبی

  دهد شرح را .......و مغشی های ضربه– جمجمه داخل فشار افشایش:  شامل ویژه بالینی مشیال ت.  

 دهد شرح را ویژه بالینی مشیال ت – پرستاری های ارزیابی:  شامل اعصاب جراحی. 

 .با روش های ارزیابی و معاینه روانزششیی آشنا گردد 

  .فوریتهای روانزششیی را بشناسد 

 .پدیده خودکشی و نیا ت مربوط به آن را تشریح نماید 

 ه او آشنا گردد.با اصول حمایت روانشناختی از بیمار و خانواد 

  بتواند برخی وضعیت های مرتبط با سالمت روان بیماران بد حال، از قبیل؛ محرومیت حسی و بیش باری حسی را با توجه به عوارض و

 نتایج آن ها تبین نماید.

 

 :حیطه عاطفی 

 . 

 :حیطه روانی حرکتی 

 بررسی نموده و تشخیص های پرستاری نخاعی( را در بخش مراقبت های ویژه  -بیمار مبتال به اختالل عصبی )مغزی
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 مربوطه را لیست نماید.

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

 .شرح حال و معاینه روانی از بیمار به عمل آورد 

 ال و معاینه روانی در بیماران با شرایط حاد مراقبت های پرستاری را بر اساس تشخیص های پرستارِی منتج از شرح ح

 روانپزشکی به عمل آورد.

. 

 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:

 و ماکت های آموزشیوایت بورد، کامپیوتر و ویدئو پروژکتور 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

  باشند نظر مورد مطالب فراگیری جهت مناسب علمی زیربنای دارایدانشجویان. 

 پژوهش های یافته و نموده ای بخانهکتا مطالعا ت طریق از خود معلوما ت گسترش در سعی شده تدریس مطالب از استفاده با 

 .گیرند کاره ب پرستاری های آموزش کیفیت بهبود جهت در را جدید های

 کنند تهیه را خود تیالیف ها پژوهش از حاصل های یافته و جدید علمی منابع کاربرد با. 

 کنند پیگیری را خود آموزشی یها  برنامه اساتید راهنمایی با و گرفته عهده به را خود بیشتش چه هر فراگیری مسئولیت. 

 فعال شرکت کالس علمی مباحث در و یافته حضور کارآموزی های محل و درس های کالس در غیبت بدون و منظم طوره ب 

 .باشند داشته

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

  مقرر، زمان در کالسی های پروژه ارائه موقع، به حضور و نظم عایتر. دییفرما توجه دانشیده یآموزش مقرار ت به لطفا 

 .باشد یم یضرور کالس در همراه تلفن از استفاده عدم دانشجویان، سایر با همیاری
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 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 ارائه ی ژورنال کالب با محوریت یک موضوع مرتبط به درس (1
حداقل دو مقاله ی انگلیسی و یک مقاله ی فارسی در ارتباط با  در این ژورنال کالب که جمع بندی و تخلیص

 موضوع منتخب دانشجو خواهد بود.

 ارائه با پاورپوینت و صداگذاری و نهایتا بارگذاری در سامانه ی نوید خواهد بود. 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 حضور مستمر و انجام به موقع تیالیف مورد انتظار انتظارات: 

 : ازهامج

  محدودیتها:

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

- 

 فهرست منابع درسی:
  

Urden  & stacy & Laugh. Thelans critical care nursing mosbey 7002   

Linda Bucher    ( Critical care  nursing)  7000 

cherryB: jacobS(7002) Contemporary Nursing, Issuses,trends and Management 3rd   mosby  

Kuruvilla J (7002) Essential of critical care Nursing , Jaypee  

Scholes J (7002) Developing Expertise in critical care Nursing , Blackwell  

  یعصب  ستمیس یجراح و یداخل یها یماریب یپرستار  7002 سودارث برونر

  ICU پرستاري  ، شیري حسین

 7322. سامي پوران ترجمه.   ICU كامل كتاب.  مارینو پل

 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی



5 
 

  
 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

 نمره(:  02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 41، برابر 02لی از ) نمره قبو   

 %32انجام تکالیف عملی و پروژه:  %2 مشارکت کالسی: %5حضور و غیاب کالسی: 

 %22امتحان پایان ترم:   امتحان میان ترم: -کوئیز:

 سایر موارد:

 

 جدول زمانی ارائه برنامه:

شماره 

 جلسه
 روش ارائه

ساعت 

 ارائه 
 ن( مدرس )مدرسا عنوان جلسه  مکان ارائه

 ییشنبه سخنرانی 1

11-8 

دانشیده پرستاری 

 و مامایی

یت عصبیبالینی وضعبررسی   دکتر حنیفی 

 ییشنبه   -سخنرانی 1

11-8 

دانشیده پرستاری 

 و مامایی

بيعص سیستم اختالالت در تشخیصي هاي ارزیابي  دکتر حنیفی 

 ییشنبه  -سخنرانی 3

11-8 

دانشیده پرستاری 

 و مامایی

 عروق حوادث  ، کما، جمجمه لداخ فشار شیافزا

جمجمه داخل یها یزیخونر و یمغز  

 دکتر حنیفی

 ییشنبه  -سخنرانی 4

11-8 

دانشیده پرستاری 

 و مامایی

 و عصبي سیستم هاي جراحي و  مداخالت انواع

مداخالت این از ناشي عوارض  

 دکتر حنیفی

 -سخنرانی 5

 بحث گروهی

 ییشنبه

11-8 

دانشیده پرستاری 

 و مامایی

ائه ی تکالیف دانشجویانار  دکتر حنیفی 

 -سخنرانی 6

 بحث گروهی

 ییشنبه

11-8 

دانشیده پرستاری 

 و مامایی

انیدانشجو فیتکال ارائه  دکتر حنیفی 

 -سخنرانی 7

 بحث گروهی

 شنبه

 11-8 

دانشیده پرستاری 

 و مامایی

 دکتر امینی ارزیابی روانپزشکی

 -سخنرانی 8

 بحث گروهی

 شنبه

 11-8 

رستاری دانشیده پ

 و مامایی

بیش پدیده های کمبود و ب /فوریتهای روانپزشکی

 باری حسی

 دکتر امینی
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 طبق برنامه ی آموزشتاریخ امتحان پایان ترم:             18

 


