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 در برنامه آموزشی   واحدهای مصوبعملی به تفکیک تعداد  -: نظری، عملی و یا نظرینوع واحد1



 

 

 :توصیف کلی درس  

  این  در. است شده تدوین  ویژه مراقبت مختلف های بخش در پرستاری  پایش اصول با دانشجو كردن آشنا برای درس این

  هنگام بتوانند تا  گیرند  می  یاد  را ویژه مراقبت بخش در بدحال بیماران به مربوط پرستاری های پایش  انواع دانشجویان، درس،

  نمایش به بیماران از دسته این از ویژه مراقبت  هنگام  علمی اصول گرفتن  كار به در را خود توانائی بالینی محیط در حضور

 . بگذارند

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

 تصویر مقدمات و اصول پیشرفته، فناوری با حیاتی عالئم پایش ، ویژه مراقبت بیمار شناخت و بررسی با فراگیران  آشنایی

 آزمایشگاهی  های داده تفسیر  و بالینی های آزمایش پزشکی، برداری

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 انتظار می رود  دانشجو:در پایان این درس  

 در پایان این درس دانشجو می تواند:

 

 :باشند قادر فراگیران  رود می انتظار  آموزشی، برنامه پایان در

 :یشناخت طهیح ❖

 .دهند توضیح  را ویژه مراقبت های بخش در  بحرانی وضعیت با بیماران شناخت و بررسی اهمیت 1.

 .دهند شرح  را مصاحبه انجام و ارتباط برقراری نحوه 3..

 .دهند توضیح را  حیاتی عالئم كنترل . نحوه4

 .دهند توضیح را  پیشرفته  های فناوری با بیمار وضعیت پایش .5

 .دهند توضیح را بالینی های آزمایش .انواع6

 .كنند تفسیر  بدرستی را آزمایشگاهی های .داده7

 .دهند شرح را  پزشکی برداری  تصویر مقدمات و  .اصول8

 .دهند توضیح  را  ویژه مراقبت بیماران در ها داده تفسیر و .رادیوگرافی9

.CT Scan.10  دهند توضیح  را ویژه مراقبت بیماران در ها داده تفسیر و. 

MRI.11دهند شرح را ویژه مراقبت  بیماران در  ها داده تفسیر و. 

 .كنند تفسیر  بدرستی را اطالعات ها، داده آوری جمع  از پس 12.

 .كنند تعیین را  پرستاری  های تشخیص شده، آوری جمع  های داده تفسیر با13.

 .كنند بندی  اولویت بدرستی را  پرستاری  های تشخیص14.

 

 

 



 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری **                                               3تركیبی 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه كالس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

  ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوری ر

**  و ...(  رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی )پ  سخنرانی تعاملی 

**  های كوچک   بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL ) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله  (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

**  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

  یادگیری مبتنی بر بازی 

  .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 رویکرد تركیبی

 . رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشی مجازی و حضوری، به كار می تركیبی از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 

 

 

 

 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 ویژه  پرستاری های مراقبت مبانی  سدرارائه تقویم جدول 

   :  ساعت كالسروز و 

استاد  فرآیند یاد دهی/ یادگیری عنوان مطالب تاریخ  جلسه 

 مربوط/دانشجو 

  رادیوگرافی مقدمات و اصول  1

 .سینه قفسه گرافی مختلف نماهای•

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

 حسینی دكتر خانم 

 بزرگ، عروق و قلب ها، استخوان هوایی، راه  2

  قفسه گرافی در را زوایا و دیافراگم

  سینه قفسه گرافی تفسیر در پرستار نقش اهمیت•

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

 حسینی دكتر خانم 

مشاركت در بحث/ سمینار/   سینه  قفسه و مغزCT تفسیر مقدمات  3

 بیب كارت 

   دكتر نیاكان اقای

مشاركت در بحث/ سمینار/   MRI تفسیر مقدمات  4

 بیب كارت 

 دكتر نیاكان   اقای

مشاركت در بحث/ سمینار/   پیشرفته  فناوری با حیاتی عالئم پایش  5

 بیب كارت 

 دكتر نیاكان   اقای

مشاركت در بحث/ سمینار/   تعطیل  

 بیب كارت 

 

  های  آزمایش انواع آزمایشگاهی، گیری نمونه   اصول  6

   بالینی

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

  مرادی دكتر اقای

    مقدم

مشاركت در بحث/ سمینار/   آزمایشگاهی  های داده تفسیر  7

 بیب كارت 

  مرادی دكتر اقای

    مقدم

 در  رایج های تست عروق، و قلب معاینه و بررسی  8

 عروق  و قلب های بیماری

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

  مرادی دكتر اقای

    مقدم

 

 

 

 : وظایف و انتظارات از دانشجو

 دانشجویان انتظار می رود:از 

 دارای زیربنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد نظر باشند. .1

با استتفاده از مطالب تدریس شتده ستعی در گستترش معلومات خود از طریا مطالعات كتابخانه ای نموده و یافته های   .2

 پژوهش های جدید را در جهت بهبود كیفیت آموزش های پرستاری بکار گیرند.



 

 

 اربرد منابع علمی جدید و یافته های حاصل از پژوهش ها تکالیف خود را تهیه كنند.با ك .3

مستتئولیت فراگیری هر چه بیشتتتر خود را بعهده گرفته و با راهنمایی استتاتید برنامه  های آموزشتتی خود را پیگیری  .4

 كنند.

 یابند.بطور منظم و بدون غیبت در كالس های درس و محل های كارآموزی حضور  .5

 در مباحث علمی كالس شركت فعال داشته باشند. .6

 در تاریخ های مقرر تکالیف خود را ارائه دهند.  .7

 ارتباط با استاد   ی( به عنوان كمک آموزشی و برقرارLMSاستفاده از نرم افزار آموزش از راه دور ) .8

ه  ئ ارا دقیقه 15مدت  در ب  ژورنال كالصتتورت ه را ب  مباحث این درسمربوط به  موضتتوعهر یک از دانشتتجویان یک  .9

 .طراحی می شتود  ژورنال كالب هااین محتویات الزم به ذكر استت كه برخی از ستواالت آزمون پایانی از   .دخواهد كر

 تاریخ ارائه ژورنال كالب ها با توافا مسئول درس تعیین خواهد شد.

، %5منابع مورد استتفاده   تیفیو ك تی، كم%5عبارتند از: كامل بودن محتوا   ییدانشتجو ناریستم  ینمره ده  یارهایمع .10

، %2  )وقت شتناستی و رعایت آیین نگارش(  انیدانشتجو ری، ارائه محتوا به استتاد و ستا%2ارائه خالصته دو مقاله روزآمد

 .%6 زشی()نحوه بیان و جمع بندی، پرسش و پاسخ و استفاده از وسایل كمک آمو  سیو روش تدر  انینحوه ب

  مرتبط با مباحث این درس را به صتورت یک بیب كارت تهیه كند پژوهشتی    -مقاله علمییک هر دانشتجو موفف استت  .11

 الزم به ذكر است كه ارائه بیب كارت در قالب فایل الکترونیک نیز قابل قبول است.  مقرر تحویل دهد.و در تاریخ  

زیر   ،دانشتتجواستتتاد و  نام    ،عنوان كارت  ،شتتمارهمشتتخصتتات كامل )معیارهای نمره دهی بیب كارت عبارتند از: درج  .12

 .استفاده از منابع جدید و تحقیقیو ترجمه،  محتوا در رابطه با موضوعو منبع(؛ كیفیت   نویس ها

 

 (  20  : )از نمره کلتئوری  نحوه ارزشیابی و درصد نمره

    آزمون میان ترم ندارد

   1ارزیابی تکوینی )سازنده(

 %100نمره كل  

 درصد نمره كل درس 10شركت فعال در بحث های كالس،   -

 درصد نمره كل درس   10ارائه بیب كارت،  -

 درصد 30ارائه ژورنال كالب،   -

 درصد نمره كل درس 50آزمون نهایی،   -

 

  2)پایانی(   رزیابی تراکمیا

 درصد نمره كل درس 50آزمون نهایی،   -

 

  :منابع

 . باشد های مرتبط می سایت ها و نشانی وب های تخصصی، مقاله های درسی، نشریه منابع شامل كتاب

 
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 
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