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 پرستاری و مامایی دانشکده

 پرستاری مراقبت های ویژه و اورژانس گروه آموزشی:

  Course Plan مجازی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری مراقبت های ویژهرشته تحصیلی:  مفاهیم پایه پرستاری عنوان واحد درسی:

 ارشد مقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

 1ترم  ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی  لی:عم 2نظری:  واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
 بخش: سال: کارآموز   - * - 22

 کد درس:

50 

 پیشنیاز: 

- 

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 55/54/1231 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 آموزش پرستاری داخلی جراحی  رشته تحصیلی:  مهین روحانی ام و نام خانوادگی: ن

 مربی رتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

 76344133420شماره تماس: 
                  پست الکترونیک:

ROOhani@zums.ac.ir              
 

 دانشکده پرستاری و مامایی   آدرس محل کار:

 دکتر مهدی موسایی فردو نام خانوادگی سایر مدرسان:  نام 

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 51/51/1233 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری
  مجازی

* 
 ترکیبی

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

55/55/1233 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

55/55/1233 

 اهداف آموزشی
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 شرح درس: 

 ضمندرس  یندانشجویان در ا دشو می ئهارا زیر بنایی پرستاریآشنائی دانشجویان با مفاهیم  جهتپایه  سیدر انعنو بهدرس  ینا 

 ، سلولی ترمیمو  تصدما، هنیذ تصویر، مزمن ییهاربیما با ریگازساو  تنیدگی ،ریپرستا یندآفر مثل ریپرستا پایه مفاهیمبا آشنایی 

ایجاد توانایی در تلفیق  سرطانها تالش به -، مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتال اختالالت آب و الکترولیتها مربوطه تختالالاو  كشو

 آموخته های خود در زمینه های علوم پایه با مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان خواهند پرداخت.

  هدف کلی:

 رانبیمااز  قبتامردر  یندآفر دبررکاآن و  مختلف حلامر، ریپرستا یندآفر  

 مفهوم درد و ادراکات حسی 

 قلمروگرایی 

 و سالمند شناسی یسالمند 

 ریپرستا یقبتهاامرو  ریگازساو  تنیدگی ممفهو با شناییآ   

 ریتم بیولوژیک و خواب 

 بیحرکتی  

 مربوطه ریپرستا یتهاقبامرو  هنیذ تصویردر  لختالا ممفهو  

 سلولی ترمیمو  تصدما اعنوا  

 الزم یقبتهاامرو  نما،در كشو اعنوا ،شوك ژیفیزیولوو  مکانیسم، كشو 

  ریپرستا یقبتهاامرو مراقبت از بیماریهای مزمن 

 پرستاری از بیمار درحال مرگ یقبتهاامرو  گمر با ییرویارو حلامر، گمر ممفهو 

 عفونی ییهاربیمادر  لهویزا اعنوو ا لصوا با شناییآ  

 ستانی ر بیما یها عفونت لکنتر 

 آشنایی با علل مسبب اختالالت آب و الکترولیتها.. 

    آشنایی با درمان اختالالت آب و الکترولیتها 

 آشنایی با علل ودرمان ومراقبتهای پرستاری از بیماران مبتال به سرطانها 

 

 

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

 :حیطه شناختی  

 مراحل مختلف فرآیند پرستاری را توضیح دهند

 مفهوم درد و ادراکات حسی را شرح دهند

 مفهوم قلمروگرایی را شرح دهند
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 مفهوم سالمندی و مراقبت های سالمندی را شرح دهند

 را شرح دهندآن  ریپرستا یقبتهاامرو  ریگازساو  تنیدگی ممفهو

 را شرح دهند مربوطه ریپرستا یقبتهاامرو  هنیذ تصویردر  لختالا ممفهو

 را بیان نمایند سلولی ترمیمو  تصدما اعنوا

 را شرح دهند  الزم یقبتهاامرو  نما،در كشو اعنوا ،شوك ژیفیزیولوو  مکانیسم، كشو

 را شرح دهند درحال مرگ پرستاری از بیمار یقبتهاامرو  گمر با ییرویارو حلامر، گمر ممفهو

 را شرح دهند عفونی ییهاربیمادر  لهویزا اعنوو ا لصوا

 را شرح دهند  ستانیر بیما یها عفونت لکنترعفونت های بیمارستانی و روش های 

 را شرح داده و روش های  درمان اختالالت آب و الکترولیتها را بیان نمایند   انواع اختالالت آب و الکترولیتها 

 ودرمان ومراقبتهای پرستاری از بیماران مبتال به سرطانها را شرح دهند  علل  

 :حیطه عاطفی  

 :حیطه روانی حرکتی 

 دانشجو بتواند یک برنامه فرآیند پرستاری برای یک بیمار مشخص بشکل صحیح و علمی تدوین نماید 

 

 

 

 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی  پرسش و پاسخ  سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی اه آموزشی کارگ

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 
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 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 )مجازی/حضوری(مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوهکتاب /  الکترونیکمنابع 

 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  ر مواد و وسایل آموزشی:سای

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 انتظار می رود از دانشجویان 
 .با استفاده از مطالب تدریس شده سعی در گسترش  دارای زیربنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد نظر باشند

با کاربرد منابع علمی جدید و یافته های حاصل از پژوهش ها تکالیف بنماید .  معلومات خود از طریق مطالعات کتابخانه ای 

راگیری هر چه بیشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه  های آموزشی خود را مسئولیت ف خود را تهیه کنند.

 پیگیری کنند.بطور منظم و بدون غیبت در کالس های درس  حضور یافته و در مباحث علمی کالس شرکت فعال داشته باشند
 خود تکالیف ع الکترونیکی جستجو نموده و در موعد مقرر دانشجو موظف است در طی دوره، در مورد موضوعات محوله، مطالعه ودر مناب

 را ارئه و یا تحویل دهند

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 : انتظارات

 .دانشجو تکالیف محوله را در موعد مقرر تحویل دهد 

 : مجازها

 دانشجو در طی دوره مجاز به سوال کردن و مشارکت در بحث می با 

  محدودیتها:
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 از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...ایمنی های توصیه

1-  

2-  

... 

 

 فهرست منابع درسی

 1231اصول و فنون پرستاری تالیف: منیر نوبهار انتشارات بشری  (1
 1234مفاهیم و نظریه های کاربردی در پرستاری تالیف: حمید حجتی نشر جامعه نگر  (2

 روش ارزشیابی

 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست  ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره18:  تخصصینمره،    2 عمومینمره:  25) از بارم بندی نمره 

 و .... زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 ، و ...آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی

 سایر موارد:
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 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 عنوان جلسه 

مکان 

آموزش 

)مجازی، 

 بالینی(

 مالحظات

 میهن روحانی مجازی معارفه، بیان اهداف و فرآیند پرستاری 1

 میهن روحانی مجازی                   مفهوم درد و ادراکات حسی                                 6

 میهن روحانی مجازی قلمروگرایی 4

 میهن روحانی مجازی مفهوم سالمندی                                                                  3

 یهن روحانیم مجازی تنیدگی و سازگاری                                                             5

 میهن روحانی مجازی ریتم بیولوژیک و خواب                                                       2

 میهن روحانی مجازی بیحرکتی 0

 میهن روحانی مجازی تصویر ذهنی از خود                                                           3

9 
 موسایی فرددکتر  مجازی بازتوانی

 

17 
 دکتر موسایی فرد مجازی بیماری های مزمن                                                                 

 

11 
 دکتر موسایی فرد مجازی آموزش بهداشت و کنترل عفونت                                     

 

16 
 دکتر موسایی فرد مجازی شوک

 

14 
 دکتر موسایی فرد مجازی ولیت                                                                 آب و الکتر

 

13 
 دکتر موسایی فرد مجازی سرطان

 

15 
 دکتر موسایی فرد مجازی مفهوم صدمات سلولی و ترمیم سلول

 

12 
 دکتر موسایی فرد مجازی      مفهوم مرگ                                                           
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  مجازی آزمون 10

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

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 

 


