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 دانشکده: پرستاری و مامایی                            گروه آموزشی: مدیریت پرستاری 

 تحصیلی: کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت های  ویژه یرشتهمقطع و 

  3ژه اختصاصيپرستاري مراقبتهاي وي نام درس:

   نظري  نوع واحد:واحد        1     تعداد واحد:

پايش پرستاري  –مراقبتهاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه  -ر پرستاري مراقبتهاي ويژه مقدمه اي ب یش نیاز:پ

 مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضا -داروشناسي  –پيشرفته 
 تعداد دانشجویان:                             مکان برگزاری:  زمان برگزاری کالس:

  ژاله محمدعليهامدرس :                                                         ژاله محمدعليهامسئول درس:

 شرح دوره: 

اعمال و خصوصيات پرستار نمايان  -محور ارتباط پرستار با بيمار مراقبت ميباشد . وجود اين مراقبت در رفتار

ه فرد بوده كه براي نيل ميگردد . به طور خاص مراقبت از بيمار مستلزم اين درك ميباشد كه بيمار شخصي منحصر ب

 به اهدافش براي دسترسي به سالمت بهتر توسط پرستار همياري ميگردد . 

 هدف کلی: 

 آشنايي دانشجو با آسيب شناسي، پاتوژنز و مراقبت ويژه پرستاري در جراحي ها و صدمات ناشي ازضربه 

 اهداف بینابینی:
 ر باشند تا:انتظار مي رود که در اين پايان اين درس فراگيران قاد

-ارزيوابي پرسوتاري در هنگوام ضوربه -مراقبتهاي ويژه در صدمات ناشي از ضربه شامل جنبه عموومي آسويب  .1

شناسوايي بيموار و خوانواده در -برخورد كل نگر  -) آسيبهاي وسيع چند عضوي  تشخيصهاي رايج پرستاري شامل

-مل : آسويبهاي سيسوتع عصوبي و نخوا  مشوالالت بوانيني ويوژه شوا -مداخالت حمايتي ( -شرايط بحراني ويژه 

آسويبهاي  -آسيبهاي اندام ها و عروق محيطوي -آسيبهاي شالمي -آسيبهاي قفسه سينه -آسيبهاي طناب نخاعي 

 مسموميتها را شرح دهند .  -آسيبهاي محيطي   -سوختگي حاد اندامها و آسيب استنشاقي  -نگني 

 مفاهيع عمومي در پرستاري تروما را شرح دهد. .2

 ا  صدمات بافت نرم و زخع را از نظر عالئع و نشانه ها، درمان را شرح دهد.انو .3

 اصول حقوق و اصول اخالق درموقعيتهاي  تروما را توضيح دهد. .4

 اصول متابونيك و تغذيه در تروما را بيان نمايد. .5

 ترياژ و مديريت بحران را شرح دهد. .6

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنراني برنامه ريزي شده  * سخنراني

 (TBLيادگيري مبتني بر تيم)  (PBLيادگيري مبتني بر حل مسئله)  *بحث گروهي
 

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(
 از دانشجويان انتظار مي رود:

 داراي زيربناي علمي مناسب جهت فراگيري مطانب مورد نظر باشند. .1

با استفاده از مطانب تدريس شده سعي در گسترش معلومات خود از طريق مطانعات كتابخانوه اي نمووده و  .2

 يافته هاي پژوهش هاي جديد را در جهت بهبود كيفيت آموزش هاي پرستاري بالار گيرند.
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 با كاربرد منابع علمي جديد و يافته هاي حاصل از پژوهش ها تالانيف خود را تهيه كنند. .3

فراگيري هر چه بيشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمايي اساتيد برنامه  هواي آموزشوي خوود را مسئونيت  .4

 پيگيري كنند.

 بطور منظع و بدون غيبت در كالس هاي درس و محل هاي كارآموزي حضور يابند. .5

 در مباحث علمي كالس شركت فعال داشته باشند. .6

 د. در تاريخ هاي مقرر تالانيف نظري خود را ارائه دهن .7

 نمره كل(% 30:  )ارزشيابي 

 : 2حضور در كالس% 

  : 3شركت در بحث گروهي% 

   ارائه مقانهEvidence Based Medicine  : 10مرتبط با عنوان انتخاب شده% 

  : 15امتحان پايان ترم% 

 الات مورد توجه:ن

تالليف مربوطه كسر نمره از  5/0در صورت عدم ارائه تالانيف در زمان هاي مقرر، به ازاء هر روز تاخير  .1

 خواهد شد. اين روزها شامل تعطيالت رسمي و آخر هفته نيز هست.

در صورت نياز برنامه كالس تا حدودي تغيير خواهد كرد و يوا مودتي بوه آن افوزوده خواهود شود، بوا  .2

 اينحال زمان تحويل تالانيف ثابت خواهد بود.
Required References: 

 وسایل کمک آموزشی:  
   *پروژکتور اساليد  خته و گچت * وايت برد

 --------------ساير موارد  )لطفاً نام ببريد( 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(
 درصد نمره 20ژورنال کالب                   درصد نمره20از اريتمي ها  آزمون ميان ترم 

 صد نمره در 5شرکت فعال در کالس            درصد نمره  5کارت خالصه 
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