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 دانشکده پرستاری و مامایی :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 مراقبت ویژه گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 اورژانسپرستاری رشته تحصیلی:   ویژهمراقبت های کاورزی عنوان واحد درسی: 

 ارشد کارشناسمطقع تحصیلی:  نوع واحد درسی: نظری

 اول ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: ری: نظ واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری: 

  کد درس:

 

 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7931 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 :سایر سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مراقبت های ویژه رشته تحصیلی:  محمد عبدینام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی: 

  gmail.com252M.abdi@پست الکترونیک:  -شماره تماس: 

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 محمد عبدینام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 00/00/7938 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7938 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/7938 

 اهداف آموزشی

  تمرین کلیه مباحث آموخته شده در دروس نظری، عملی و کارآموزی های بیمارستانی هدف کلی: .

mailto:M.abdi252@gmail.com
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 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی . 

 ICU: 

 را بیان نماید. ICUساختار و امکانات بخش  .1

 را توضیح دهد. ICU یرش بیمار دراصول پذ .2

 را شرح دهد. Fourبررسی سطح هوشیاری بر اساس مقیاس گالسکو و معیار  .3

 نحوه مراقبت صحیح از بیمار تحت تهویه مکانیکی را توضیح دهد. .4

سطح هوشیاری را  با کاهش در بیماران ، آمبولی، سقوط، آسپیراسیون و ...(DVT)زخم بستر،  اقدامات پیشگیری کننده از ایجاد عارضه .5

 شرح دهد.

 عوارض احتمالی در بیماران تحت تهویه مکانیکی و نحوه مقابله با آن را شرح دهد. .6

 پروتکل احیای قلبی عروقی را بیان نماید. .7

 را شرح دهد.اصول مدیریت صحیح راه هوایی  .8

 اصول صحیح روش های ساکشن راه هوایی را شرح دهد. .9

 دهد. وضیحرا ت ICUاصول کنترل عفونت در بخش  .11

 نحوه آماده سازی دستگاه الکتروشوک و موارد استفاده از آن را شرح دهد. .11

 نحوه تهیه نمونه جهت بررسی گاز های خون شریانی و انجام تست آلن را شرح دهد. .12

 اصول تفسیر آزمایش گاز های خون شریانی را بیان نماید. .13

 .را شرح دهد ICUاصول صحیح گزارش نویسی در بخش  .14

 .را شرح دهد ICUبخش  گاواژ و الواژ در اصول صحیح .15

 نحوه مراقبت از اتصاالت و کاتتر های مربوطه را توضیح دهد. .16

 را توضیح دهد.  ICUاصول صحیح تغییر پوزیشن در بخش  .17

 را توضیح دهد. ICUاصول صحیح روش های تغذیه در بخش  .18

 

 :حیطه عاطفی 

 ش می کند.نه تالدلسوزادر رعایت حفظ حریم خصوصی و پوشش بیماران  .1

 فعالیت های محوله را مشتاقانه و مسئوالنه انجام می دهد. .2

 با برقراری ارتباط موثر و مطمئن در جهت کاهش اضطراب و حمایت روحی روانی بیمار بخش ویژه تالش می کند. .3

 پرسد.با کارشناسان و متخصصان و اساتید خود با احترام برخورد می نماید و در جهت رفع اشکاالت خود سوال می  .4

 در شرایط اورژانسی با سرعت عمل مناسب با اعضاء تیم درمان همکاری می نماید. .5

 دلسوزانه و با حس مسئولیت پذیری به مراقبت از بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری می پردازد. .6

 :حیطه روانی حرکتی 
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 ICU: 

 .مشارکت نماید ICU در پذیرش اصولی بیمار در .1

 .بررسی نماید Fourمقیاس گالسکو و معیار  بر اساس بیمار را سطح هوشیاری .2

 .مشارکت نمایدمراقبت صحیح از بیمار تحت تهویه مکانیکی در  .3

با کاهش سطح هوشیاری را  در بیماران ، آمبولی، سقوط، آسپیراسیون و ...(DVT)زخم بستر،  اقدامات پیشگیری کننده از ایجاد عارضه .4

 انجام دهد.

 ن تحت تهویه مکانیکی مشارکت نماید.در رفع عوارض احتمالی در بیمارا .5

 .مشارکت نمایداحیای قلبی عروقی  در .6

 را انجام دهد.مدیریت صحیح راه هوایی  .7

 روش های ساکشن راه هوایی را بر اساس اصول صحیح انجام دهد. .8

 د.نمای را رعایت ICUاصول کنترل عفونت در بخش  .9

 کت نماید.در آماده سازی دستگاه الکتروشوک و به کار گیری آن مشار .11

 نمونه جهت بررسی گاز های خون شریانی را تهیه نموده و تست آلن را انجام دهد. .11

 تفسیر آزمایش گاز های خون شریانی را انجام دهد. .12

 .دهد به شکل صحیح انجامرا  ICUگزارش نویسی در بخش  .13

 .دهد به طور صحیح انجامرا  ICUبخش  گاواژ و الواژ در .14

 دهد. انجامای مربوطه را مراقبت از اتصاالت و کاتتر ه .15

 را طبق استاندارد های مربوطه انجام دهد.  ICUتغییر پوزیشن در بخش  .16

 را رعایت نماید. ICUاصول صحیح روش های تغذیه در بخش 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش
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 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بخش بالینی

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 بحث در فعال بطور و شده حاضر کالس در مرتبط مقاالت و متون مطالعه با جلسه هر در هستند موظف انیدانشجو 

 .کنند شرکت یگروه یها

 مرتبط متون همطالع

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 بیماران های دارو سازی آماده 
 (شیت ورک) کاربرگ با کار 
 تجهیزات با کار  
 هوایی راه مدیریت  
 تفسیر ABG 
 ونتیالتور با کار 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

، رعایت اصول کنترل عفونت، رعایت قوانین و وقع تکالیف تعیین شده، تحویل به مبخشفعال در  حضور، کارآموزیحضور به موقع در انتظارات: 

 نظم در بخش، رعایت پوشش و لباس فرم مصوب دانشگاه

  کارآموزی حینبا هماهنگی مربی، نیم ساعت استراحت در  در صورت نیاز از بخش چک کردن موبایل، ورود و خروج: مجازها

 پ انفوزیون و ... نیازی به حضور در بیمارستان نیست.در صورت وجود تجهیزات مانند )ونتیالتور، پم

، عدم نشستن یا تکیه بر تخت یا در بخش، نداشتن غیبت غیر موجه و در صورت نیاز هماهنگی با مربی موبایل عدم استفاده از محدودیتها:

  برانکارد و جاهای غیر متعارف در ساعات کارآموزی

  الزامات:

است و تنها دانشجویانی که تمایل به گذراندن واحد دارند می تواند واحد را انتخاب کنند و کسانی که تمایل * گذراندن این واحد اختیاری 

 ندارند می توانند در ترم های بعد واحد را انتخاب کنند و به هیچ وجه مشروط نخواهند شد.

 د.کسانیکه تمایل به گذراندن واحد دارند می بایست فرم رضایت نامه را تکمیل نماین
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 در بیمارستان:

* تمام دانشجویان موظف به پوشیدن فرم مخصوص آی سیو هستند و پس از اتمام کارورزی با شرایط حفاظت شده خارج شود و برای جلسه 

 بعد شسته و ضد عفونی گردد.

 * تمام دانشجویان موظف به پوشیدن وسایل حفاظت فردی مانند گان، عینک، دستکش، ماسک هستند.

 ری فیزیکی و اجتماعی می بایست رعایت گردد.* فاصله گذا

 * انجام دادن پروسیجرهای آسیب زا )ساکشن، مراقبت از راه هوایی، ایجاد خط وریدی و ... ( فقط با اجازه استاد کارورزی

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
ند و پس از اتمام کارورزی با شرایط حفاظت شده خارج شود و برای جلسه * تمام دانشجویان موظف به پوشیدن فرم مخصوص آی سیو هست

 بعد شسته و ضد عفونی گردد.

 * تمام دانشجویان موظف به پوشیدن وسایل حفاظت فردی مانند گان، عینک، دستکش، ماسک هستند.

 * فاصله گذاری فیزیکی و اجتماعی می بایست رعایت گردد.

 زا )ساکشن، مراقبت از راه هوایی، ایجاد خط وریدی و ... ( فقط با اجازه استاد کارورزی * انجام دادن پروسیجرهای آسیب

 * احتیاط در استفاده از تجهیزات و مراقبت از آن ها

 *شستن دست ها

 *رعایت اصول تزریقات ایمن 

 فهرست منابع درسی
 )مراقبت های ویژه پرستاری)شیوا بصام پور 

 ی(مراقبت های ویژه پرستاری)عسگر 

 تالن مراقبت های ویژه پرستاری 

 AACN(essentials of progressive care nursing) 
  شیری ح، نیک روان مفرد م. مراقبت های ویژه درICUتهران: نور دانش، چاپ جدید . 

  ،1391سامی پ. اصول مراقبت های ویژه مارینو. تهران: بشری 

 مدرسان کالسی های اسالید و جزوات 

 یژه واشنگتونکتاب مراقبت های و 

 ( کتاب مراقبت های ویژه آمریکاACA) 

 كامل كتاب.  مارينو پل ICU   .7831. سامي پوران ترجمه 
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 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 860 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ........00...نمره،  عملی:   ....، 00...... نمره: نظری ........00....) از بارم بندی نمره 

 ... نمره00کار عملی: ... .... نمره%90..: تکالیف کالسی ..... نمره%5: حضور و مشارکت فعال

 ..... نمره  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره وئیز:ک

 سایر موارد:
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 کارورزیبرنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

جلسه
شماره 

 

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه ساعت ارائه 

1 
 حضوری

 
8 -13 طبق برنامه  ICU Level of conscious (GCS, Four and etc.)  آقای عبدی 

8 -13 طبق برنامه حضوری 2  ICU Trauma Nursing Care آقای عبدی 

8 -13 طبق برنامه حضوری 3  ICU 
O2 Therapy آقای عبدی 

8 -13 طبق برنامه حضوری 4  ICU CT-MRI Interpretation آقای عبدی 

8 -13 طبق برنامه حضوری 5  ICU SIMV, CMV , SPONT, ASV,NIV  آقای عبدی 

8 -13 طبق برنامه حضوری 6  ICU 

PCV,PSIMV,DOUPAP,APRV 

WEANING 
 آقای عبدی

    تاریخ امتحان پایان ترم:                  تاریخ امتحان میان ترم:  

 

اس آموزش، به اطالع توسط مسؤول درس/ کارشن پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

  

 


