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 :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 

 اصول پایش پرستاری در بخش های مختلف مراقبت ویژهآشنایی دانشجو با 

 

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 در پایان این درس انتظار می رود  دانشجو:

 در پایان این درس دانشجو می تواند:

 

 مهارتهای كلی و اولیه پرستاری را در مراقبت از بیماران بیان كنند.   .1

 آناتومی و فیزیولوژی قسمتهای مختلف سیستم پوششی )پوست، مو وناخن( را توضیح دهد.  .2

 نحوه بررسی سیستم پوششی را در بیماران بد حال بیان كنند.  .3

 آسیبهای رایج پوستی و بهداشت پوست ، مو و ناخن را شرح دهند.   .4

 پاتوفیزیولوژی، عوامل خطر، انواع و درجات  زخم بستر را توضیح دهند. .5

 تاثیر زخم بستر بر روند بهبودی و نحوه مراقبت از زخم بستر را بیان كنند.  .6

 آسیب های رایج دهان در بیماران بدحال را بیان كرده و مراقبتهای پرستاری ویژه دهانی را توضیح دهند.  .7

 ال را تبیین نمایند. اهمیت تغذیه در بیماران بدح .8

 بررسی نیازهای تغذیه ای و انواع راههای تغذیه ای در بیماران بدحال را توضیح دهند.  .9

 اناتومی و عملکرد چشم و آسیبهای رایج چشمی در بیماران بدحال را شرح دهد.   .10

 محوه و اصول مراقبت از چشم در بیماران بدحال را بیان كنند.  .11

 اهمیت ناتوانی تنفسی را در بیماران بدحال بیان كنند. نوتوانی را تعریف و اصول و  .12

 نقش و اهمیت نوتوانی و توانبخشی اندامها و دیگر اعضای بدن )قلب و..( را بیان نمایند.  .13
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**  های كوچک   بحث در گروه 
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 یادگیری مبتنی بر حل مسئله  (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

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

  یادگیری مبتنی بر بازی 
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 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 

معرفی درس، خواندن طرح درس، توضیح تکالیف،    1

 مهارتهای اساسی پرستاری  شروع درس مقدمه ای بر

آناتومی و فیزیولوژی سیستم پوششی / نحوه بررسی  

 سیستم پوششی در بیماران بدحال 

 )تعریف، ریسک فاكتورها، درجات ( زخم بستر 

.تعریف ، علل و درجات مختلف زخم فشاری را بیان  1

 كند. 

.بررسی و مراقبتهای مورد نیاز به منظور پیشگیری از  2

 زخم بستر را توضیح دهد.

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

 دكتر حسینیخانم 

مشاركت در بحث/ سمینار/   تعطیل   

 بیب كارت 

 

 زخم بستر ) اقدامات درمانی ، پانسمانها و..(  2

 آسبهای رایج پوستی در بیماران بدحال 

 بهداشت مو ناخن 

آسیبهای رایج پوستی در بمیاران بخش ویژه را بیان  -1

 كند.

نحوه مراقبت از سیستم پوششی و بهداشت مو و  -2

 ناخن در بیماران بدحال  را بیان كند. 

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 ت بیب كار

 خانم دكتر حسینی

 انتقال بیمار )از صحنه به بیمارستان و بین بیمارستانی(   3

.اصول انتقال درست بیمار از صحنه به بیمارستان را  1

 شرح دهد. 

.روشهای انتقال بیمار بدحال به بیمارستان را بیان  2

 كند.

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

 خانم دكتر حسینی

بیمار)داخل بیمارستانی و اماده سازی و تجهیزات  انتقال    4

 الزم در انتقال بیمار( 

.نحوه و روشهای انتقال)بین بخشی( بیمار بدحال  را  1

 توضیح دهد. 

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

 م دكتر حسینیخان 



 

 

.مسایل پرستاری در زمینه اماده سازی و انتقال  2

 تجهیزات الزم در انتقال بیمار بدحال را توضیح دهد.

مشاركت در بحث/ سمینار/   مراقبت تسکینی در بیمار در حال احتضار  5

 بیب كارت 

 خانم دكتر حسینی

مشاركت در بحث/ سمینار/   مراقبت تسکینی در بیمار در حال احتضار  6

 بیب كارت 

 خانم دكتر حسینی

مشاركت در بحث/ سمینار/   اصول مراقبت در منزل و سایشگاه   7

 كارت بیب 

 خانم دكتر حسینی

مشاركت در بحث/ سمینار/   اصول مراقبت در منزل و سایشگاه   8

 بیب كارت 

 خانم دكتر حسینی

 مراقبت دهان      9

اهمیت مراقبت و بهداشت دهان در بیمارنا   .1

 بخش ویژه را بیان کند 

بیماریها و اختالالت رایج دهانی در بیماران    .2

 بدحال را توضیح کند. 

تغییرات ایمنی دهان ، فلور و تشکیل پالک در بیماران  

 بدحال را توضیح دهد. 

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

 غالم نژاد دكترخانم  

اصول مراقبت از دهان در بیماران بدحال را  .1  10

 شرح دهد. 

مواد مورداستفاده، تعداد  و نحوه انجام  بهداشت دهان در  

 کند. بیماران بدحال را بیان 

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

 خانم دكترغالم نژاد 

 مراقبت های تغذیه   11

 اهمیت تغذیه در بیماران بخش ویژه را بیان کند.  -1

مواد اصلی غذایی و میزان مورد نیاز نرمال ان را بیان   -2

 کند. 

میزان انرژی پایه و مورد نیاز بیماران بخش ویژه را   -3

 محاسبه کند.  

مشاركت در بحث/ سمینار/  

 بیب كارت 

 خانم دكترغالم نژاد 

راههای )روشهای(تغذیه در بیماران بخش مراقبت   -1  12

 ویژه را توضیح دهد. 

نحوه بررسی وضعیت تغذیه ای و مقیاسهای مربوط به   -2

 دهد. بررسی وضعیت تغذیه را شرح 

عوارض و مزایا و معایب تغذیه انترال و پارنترال را با هم  

 مقایسه کند.

 خانم دكترغالم نژاد  

 دكترغالم نژاد خانم   مراقبت از چشم   13



 

 

 ساختار و عملکرد چشم و بافتهای مرتبط را شرح دهد. 

. علت و علل بیماری ها و آسیب های رایج چشمی در  2

 بیماران بخش ویژه را شرح دهد. 

   تعطیل  

. نحوه مراقبت و اصول پرستاری از چشم در بیماران    14

 بدحال را بیان كند.

 خانم دكترغالم نژاد  

. تعریف، اهمیت  و نقش  1 نوتوانی تنفسی  15

 نوتوانی تنفسی در بیماران بد حال  را شرح دهد.

.اصول و مراقبتهای پرستاری در نوتوانی تنفسی را  2

 بیان كند.

 خانم دكترغالم نژاد  

.نوتوانی و  1 نوتوانی اندامها و دیگر اعضاء  27 16

توانبخشی اندامها و  سایر اارگانها را در بیماران  بدحال  

 توضیه دهد. 

.اصول و مراقبتهای پرستاری در نوتوانی اندامها و دیگر  2

 ارگانها را بیان كند.

 خانم دكترغالم نژاد  

 

 

 

 : انتظارات از دانشجووظایف و  

 از دانشجویان انتظار می رود:

 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

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

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

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

 كنند.

 ای كارآموزی حضور یابند.بطور منظم و بدون غیبت در كالس های درس و محل ه .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 ژورنال كالب  صتتورت ه برا   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  ن نگارش()وقت شتناستی و رعایت آیی  انیدانشتجو ری، ارائه محتوا به استتاد و ستا%2ارائه خالصته دو مقاله روزآمد

 .%6 )نحوه بیان و جمع بندی، پرسش و پاسخ و استفاده از وسایل كمک آموزشی(  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

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

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

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

 

 (  20  : )از نمره کلتئوری  بی و درصد نمرهنحوه ارزشیا

    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. Alspach,Joanne;Core curriculum for Critical Care Nursing. Last edition 

2. AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing, Marianne Chulay, Cathie 

Guzzetta, Barbara Dossey. 

3. Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Critical care nursing. 6 th  ed. St. Louis, 

Missouri: Mosby Elsevier; 2010. 

4. Marino, P L. The ICU Book. Third Edition. Lippincott Co. 2007 

   (AACN) کایآمر ژهیمعتبر مانند انجمن پرستاران مراقبت و ی تهایمطالب سا .5

 Critical care nurse :مانند ژهیمراقبت و نهیدر رم یالملل نیمعتبر ب  یمقاالت منتشر شده در ژورنالها .6

 

_____________________ 

 
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

 


