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 مراقبت های ويژه و تکنولوژی گردش خون  گروه آموزشی:پرستاری و مامايی                             دانشکده:

 کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت های  ويژه حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  7ژه اختصاصي پرستاري مراقبتهاي وي نام درس:

مقدمه اي بر پرستاري  یش نیاز:پ   ساعت 17نظري   د:نوع واحواحد        1     تعداد واحد:

 -داروشناسي  –پايش پرستاري پيشرفته  –مراقبتهاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه  -مراقبتهاي ويژه 

 مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضا

  :انيتعداد دانشجو      مکان برگزاری:هفته اول  8 -(10-12) شنبه زمان برگزاری کالس:

 خانم ها محمدعليها و دکتر نجفي مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر طاهره نجفي مسئول درس:

  شرح دوره:

دانشجويان در اين درس با ارزيابي بيماران با مشکالت خون، انکولوژي، عفوني و اختالل در سيستم ايمني آشنا شده 

 ا مي آموزند.و مباني مراقبت هاي ويژه پرستاري از اين گروه بيماران ر

 هدف کلی: 

شجو با  شنايي دان شناسي، پاتوژنز و بيماري هاي خون، سرطان و عفوني )آ شرايط آسيب  مراقبت ويژه پرستاري( در 

 بحراني و نقص ايمني و عوارض ناشي از آن

 بینابینی:اهداف 

 در پايان اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:

 خوني را ارزيابي کند.به طور صحيح بيماران دچار اختالالت  .1

 انواع مشکالت باليني ويژه مرتبط با اختالالت خوني را بيان کند. .2

 از بيماران دچار اختالالت خوني در شرايط ويژه مراقبت پرستاري به عمل آورد. .3

 کند. يابيسرطان را ارز مبتال به مارانيب حيبه طور صح .4

 .کند انيسرطان را بمشکالت باليني ويژه مرتبط با  انواع .5

 به عمل آورد. يمراقبت پرستار ژهيو طيسرطان در شرا مبتال به مارانيب از .6

 کند. يابيرا ارز يمنيو ا يدچار اختالالت عفون مارانيب حيبه طور صح .7

 کند. انيرا ب يمنيو ا ياختالالت عفونمشکالت باليني ويژه مرتبط با  انواع .8

 به عمل آورد. يمراقبت پرستار ژهيو طيدر شرا يمنايو  يدچار اختالالت عفون مارانيب از .9

 های تدريس:شیوه

 * پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ريزي شده  *سخنراني

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

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

 دهید()لطفا شرح  وظايف و تکالیف دانشجو:

 از دانشجويان انتظار مي رود:

 داراي زيربناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد نظر باشند. .1
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ستفاده از مطالب تدريس شده سعي در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات کتابخانه اي نموده و يافته  .2 با ا

 رند.هاي پژوهش هاي جديد را در جهت بهبود کيفيت آموزش هاي پرستاري بکار گي

 با کاربرد منابع علمي جديد و يافته هاي حاصل از پژوهش ها تکاليف خود را تهيه کنند. .3

مسئوليت فراگيري هر چه بيشتر خود را بعهده گرفته و با راهنمايي اساتيد برنامه  هاي آموزشي خود را پيگيري  .4

 کنند.

 بند.بطور منظم و بدون غيبت در کالس هاي درس و محل هاي کارآموزي حضور يا .5

 در مباحث علمي کالس شرکت فعال داشته باشند. .6

  ارتباط با استاد ي( به عنوان کمك آموزشي و برقرارLMSاستفاده از نرم افزار آموزش از راه دور ) .7

 در تاريخ هاي مقرر تکاليف خود را ارائه دهند.  .8

در زمان  يرا انتخاب نموده و به صورت انفراد يدوره، موضوع نيا يشنهاديهر دانشجو براساس موضوعات پ .9

 . ديارائه نما قهيدق 15را به مدت حداکثر  يناريشده سم نييتع

دانشجو مؤظف است حداقل يك هفته قبل از سمينار مطالب )شامل متن تايپ شده و پاورپوينت ها( را به تأييد  .10

 نشجويان در بحث گروهي شرکت نمايند.استاد برساند و در اختيار ساير دانشجويان قرار دهد تا همه دا

الزم است دانشجو براي تهيه مطالب سمينار از کتب جديد و حداقل خالصه سه مقاله روزآمد و مرتبط با موضوع  .11

 استفاده نمايد.ضروري است دانشجو محتواي سمينار و مقاالت مورد استفاده را به استاد مربوطه تحويل دهد. 

منابع مورد استفاده  تيفيو ک تي، کم%15عبارتند از: کامل بودن محتوا  ييانشجود ناريسم ينمره ده يارهايمع .12

صه دو مقاله رو10% سا% 15زآمد، ارائه خال ستاد و  شجو ري، ارائه محتوا به ا س انيدان شنا  نييآ تيو رعا ي)وقت 

سشپ ،يو جمع بند اني)نحوه ب سيو روش تدر اني، نحوه ب%5نگارش(   سا ر ستفاده از و سخ و ا کمك  ليو پا

 .%10( يآموزش

)خالصه  پژوهشي مرتبط با مباحث اين درس را به صورت بيب کارت -مقاله علمي يكهر دانشجو موظف است  .13

تهيه کند و در تاريخ مقرر تحويل دهد. الزم به ذکر است که ارائه بيب کارت در قالب فايل الکترونيك  کارت(

 نيز قابل قبول است.

 هفته بعد از اتمام کالس ارائه شود.  6حداکثر تا عدد(  1)صه کارت خال .14

کارت عبارتند از: درج مشخصات کامل )شماره، عنوان کارت، نام استاد و دانشجو،  خالصه ينمره ده يارهايمع .15

 %4 ، استفاده از منابع جديد و تحقيقي%9 محتوا در رابطه با موضوع و ترجمه تيفي؛ ک%2 زير نويس ها و منبع(

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   *پروژکتور اساليد  خته و گچت  *وايت برد

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

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره کل(% 100)

  10:  فعال و منظم در کالس و شرکت در بحث ها گروهيشرکت% 

  صه ارائه شده :  Evidence Based Medicineمقاله   2سمينار به همراه خال مرتبط با عنوان انتخاب 

35% 

 15: ارائه خالصه کارت% 
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  :40آزمون%  

 نوع آزمون

  غلط -صحيح جور کردني          ايچندگزينه       پاسخ کوتاه     تشريحي

 ترکيبي از موارد فوق )لطفا نام ببريد( ساير موارد

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 Alspach J. (last edition). Core curriculum for critical care nursing. 

 Black J. & Hawak J. (last edition). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: 

Elsevier Inc. 

 Chulay M., Guzzetta C. & Dossey B. (last edition). AACN Pocket hand book 

of critical care nursing.  

 Urden LD; Stacy KM; Lough ME. (last edition). Priorities in Critical Care 

Nursing. Elsevier. St. Louis. 

 
 

 

 
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 مدرس موضوع درسی ساعت روز تاريخ

 خانم محمدعليها کم خوني و انتقال خون 10-12 شنبه 25/6

 خانم محمدعليها اختالالت انعقادي در بخش ويژه 10-12 شنبه 1/7

 خانم محمدعليها اورژانس هاي انکولوژي 10-12 شنبه 8/7

 خانم محمدعليها داروهاي شيمي درماني در بخش ويژه 10-12 شنبه 15/7

 دکتر نجفي اختالالت خود ايمني و سيستم دفاعي 10-12 شنبه 22/7

 دکتر نجفي سپسيس و شوک سپتيك 10-12 شنبه 29/7

 دکتر نجفي عفونت هاي فرصت طلب و بيمارستاني 10-12 شنبه 6/8

 دکتر نجفي ايدز و بيماري هاي کالژن 10-12 شنبه 13/8

 

 

 
 

 


