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 پرستاری و مامایی دانشکده

 و اورژانس پرستاری مراقبت های ویژهگروه آموزشی: 

 Course Plan مجازی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

              پیوند اعضا  عنوان واحد درسی:
پرستاری و  دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 مامایی

 ری مراقبت های ویژهپرستا 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

    اول ندارد:  پیشنیاز 90 کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

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

 دانشیار رتبه علمی: دکترای تخصصی مقطع تحصیلی:

 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

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

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

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

این ضـرورت دارد کـهپرستاران بخش های با پیشرفت های اخیر علم، تکنولوژی پیوند اعضا در حـال گسـترش و توسـعه اسـت بنـابر

ویژه درك روشنی از پیوند اعضا و ایمنولوژی پیوند داشته باشند و چگونگی بررسی و مراقبت از یک بیمار تحـتعمل پیوند را فرا گیرند 
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نایی و ارتقاء بنیه لذا هدف کلی این واحد درسی درك و آشنا کردن فراگیر با مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضـا و ایجـادتوا

ی علمی و عملی دانشجو به منظور ارائه برنامه مراقبتی و آموزشی به بیماران نیازمند پیوند می باشد، بطوریکه در نهایت بتواند آموخته ها

 خود را در قالب فرآیند پرستاری و در جهت مراقبت از مددجویان بکار گیرد.

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

 حیطه شناختی:

 تاریخچه پیوند، پیوند اعضای نرم، پیوند اعضای توپر، مسائل مربوط به پیوند را تبیین نماید.   (1

 مفهوم ایمنی در پیوند اعضا را بیان نماید.   (2

بالینی عوارض پیونـد  و مراقبـت  هـای  عفونت های فرصت طلب در پیوند اعضا، روشهای جلوگیری از عفونت و مشکالت  (3

 دهد.   مربوطـه  را شـرح

 مفهوم پس زدن پیوند، محافظت از بیمار هنگام پس زدن پیوند در بیمار مبتال به انجام رساند.   (4

 مواردی که باید جهت مددجوی نیازمند پیوند در مراحل آخر انجام گیرد را توضیح داده و بکار بندد.   (5

  ی در مراقبت از بیمار با پیوند مغز استخوان، با پیوند کبد انجام دهد. فرآیند پرستار (6

  فرآیند پرستاری در مراقبت از بیمار با پیوند کلیه اجرا نماید. (7

 

 :حیطه عاطفی 

 . 

 :حیطه روانی حرکتی 

. 

 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 یفراگیر جهت مناسب علمی زیربنای دارایدانشجویان. 

 پژوهش های یافته و نموده ای کتابخانه مطالعات طریق از خود معلومات گسترش در سعی شده تدریس مطالب از استفاده با 
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 .گیرند کاره ب پرستاری های آموزش کیفیت بهبود جهت در را جدید های

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

 کنند پیگیری را خود آموزشی های  برنامه اساتید راهنمایی با و گرفته عهده به را خود بیشتز 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 تکالیف ررمق های تاریخ در. 

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

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

 

 تدریس(:تکالیف یادگیری) بعد 

 از منابع روزآمد و مقاالتکنفرانس با استفاده ارائه ی  (1
 کنفرانس در قالب پاورپوینت و صداگذاری شده ارسال شود. (2
 محتوای علمی پاورپوینت ها، زیبایی و نگارش درست پاورپوینت امتیاز خواهد داشت. (3
 شت.نوع سواالت طراحی شده از مبحث نیز برای فرد ارائه کننده امتیاز خواهد دا (4
سوال مطرح کند و به استاد ارسال کند. پس  4پس از ارائه مطلب هر دانشجو موظف است از مبحث ارائه شده  (5

از بارگذاری سواالت در سامانه ی نوید، دانشجویان موظف هستند به سواالت پاسخ دهند. بایستی پاسخ های 

 دانشجویان در سامانه ی نوید بایستی بارگذاری شود.
 

 و سیاست های مدرس ضوابط آموزشی

 حضور مستمر و انجام به موقع تکالیف مورد انتظار انتظارات: 

 : مجازها

  محدودیتها:

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

- 



4 
 

 فهرست منابع درسی:

 ، کتاب آلس پچ و تالنup dateمقاالت و منابع به روز اینترنتی سایت 

 

 

 روش ارزیابی:

 ده عملکردمشاه

 )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    

 %2 مشارکت کالسی: %5حضور و غیاب کالسی: 

 پروژه: انجام تکالیف عملی و 

نمره  1نمره مربوط به بحث دکتر حنیفی و  11

 دکتر اسماعیل زاده

  امتحان میان ترم: -کوئیز:

 امتحان پایان ترم:

پاسخ گویی به سواالت همکالسی ها و ارائه ی 

 نمره 7پروژه هر کدام 

 سایر موارد:

 

 جدول زمانی ارائه برنامه:

شماره 

 جلسه
 روش ارائه

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  همکان ارائ

دانشکده پرستاری   سخنرانی 1

 و مامایی
معارفه_ ارزشیابی آغازین  _ تبیین انتظارات  

 )ارزشیابی آغازین (  

 دکتر حنیفی

دانشکده پرستاری     -سخنرانی 2

 و مامایی

عضای تاریخچه پیوند ،پیوند اعضای نرم، پیوند ا

ننده، د اهدا کتوپر، مسائل مربوط به پیوند)کمبو

(  انواع پیوند، مالحظات اخالقی در پیوند عضو  

 دکتر حنیفی
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دانشکده پرستاری    -سخنرانی 3

 و مامایی

 آقای مرادی پیوند کلیه و پانکراس

دانشکده پرستاری    -سخنرانی 4

 و مامایی

 خانم غالمی پیوند قلب

 -سخنرانی 5

 بحث گروهی

دانشکده پرستاری  

 و مامایی

ز استخوانپیوند مغ  خانم حسن زاده 

 -سخنرانی 6

 بحث گروهی

دانشکده پرستاری  

 و مامایی

 خانم غالمیان  پیوند کبد

 -سخنرانی 7

 بحث گروهی

دانشکده پرستاری  

 و مامایی

 خانم نصیری پیوند ریه

 -سخنرانی 8

 بحث گروهی

دانشکده پرستاری  

 و مامایی

دهدکتر اسماعیل زا ایمنی در پیوند  

 طبق برنامه ی آموزشامتحان پایان ترم:            تاریخ  18

 


