
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی 
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 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ریزی آموزشی  واحد برنامه 
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 :عات درسالاط

 جراحي - داخلي گروه  : گروه آموزشي ارایه دهنده درس

 نظریه ها، الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبت های ویژه  : عنوان درس 
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 ندارد :نیاز/ همزمان پیش
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 پرستاریدکتری  :رشته تخصصي
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 توصیف کلی درس  

.   

ها و الگوها در واقع همان    هیاست. نظر ي دانش تجرب یبر مبنا هایدانش و تئور  دیو تول  يعلم کردیرو دهیزائ یرشد حرفه پرستار

  .کند يم  لیو تسه تیرا هدا ي و درمان يمراقبت  یدانش و مهارتها یریهستند که نحوه بکار گ یپرستار  ژهیو  و يدانش اختصاص

نظریه ها و مفاهیم پرستاری مبنای مراقبت علمي و جامع در بخش های مراقبت ویژه و تولید دانش اختصاصي برای مراقبت 

 بهینه در این بخش ها هستند 

 ریکولوم( دوره در رشته مرتبط استفاده کرد. وصیف کلي درس در برنامه آموزشي )کجهت تکمیل این قسمت مي توان از تونکته:  *

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

و نظریه پردازی در پرستاری و مراقبت ویژه، انواع نظریه ها و کاربرد آنها، مفاهیم اساسي پرستاری و    آشنایي دانشجو با نظریه

 کاربست آن ها در مراقبت ویژه 

 ریکولوم( دوره در رشته مرتبط استفاده کرد. و لي درس در برنامه آموزشي )کشرح کجهت تکمیل این قسمت مي توان از  نکته:  *

    (:Core Competencyی )های هر توانمنداهداف اختصاصی/ زیرمحور

 :  پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 را شرح دهد.   مفهوم نظریه و الگوهای پرستاری -1

 را شرح دهد. مشخصات نظریه و الگوهای پرستاری -2

  نیومن، راجرز و عبدا...(نظریه های پرستاری و کاربست آن ها در مراقبت های ویژه )نایتینگل، روی ، اورم، واتسون،  -3

 توضیح دهد. 

 را شرح دهد.  کاربست مدل سینرژی در مراقبت ویژه -4

 را شرح دهد.  کاربست فرایند پرستاری در مراقبت ویژه -5

 را شرح دهد.  مفهوم ریتم های بیولوژیک در مراقبت های ویژه با تاکید بر خواب -6

 را شرح دهد.   همفهوم آسایش و درد و مراقبت های تسکیني در مراقبت های ویژ -7

 را شرح دهد.  مفهوم استرس و کنترل آن در مراقبت های ویژه -8

 را شرح دهد.  مفهوم محرومیت و اضافه بار حسي در مراقبت های ویژه  -9

 را شرح دهد.  مفهوم مرگ و مراقبت های بیمار در حال احتضار -10

 

  و همچنین نظر مدرسین ریکولوم( دوره در رشته مرتبط  ودر برنامه آموزشي )کرئوس مطالب  جهت تکمیل این قسمت مي توان از  نکته:  *

 استفاده کرد. 

 



 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                                 3ترکیبي 

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

 رویکرد مجازی 

 وارونه کالس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

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

 ویکرد حضوریر

  و ...(  رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ  سخنراني تعاملي 

  های کوچک    بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL ) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله  (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

  یادگیری مبتني بر بازی 

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

 رویکرد ترکیبی

 . رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار مي ترکیبي از روش

 ، نمایش اسالیديپرسش وپاسخ، بحث گروه  ،يسخنران لطفا نام ببرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 

 

 

 :  سدرارائه تقویم جدول 

 روز و ساعت کالس:  

 

 استاد تاریخ عنوان جلسه

 آشنایی با طرح  درس 1

 
 خوش نظردکتر   

   

 خاچیاندکتر  

 

 مفهوم نظریه و الگوهای پرستاری 

 نظریه پرستاری  بتی نیومن  2

 
 دکتر خوش نظر 

 دکتر خوش نظر  نایتینگل   -نظریه پرستاری عبداله 3

 عباسی دکتر    نظریه پرستاری روی 4

 دکتر عباسی   نظریه پرستاری اورم 5

 دکتر خاچیان   نظریه پرستاری واتسون   6

 مفهوم ریتم های بیولوژیک 7

 مراقبت تسکینی -آسایش   -خواب 
 خوش نظردکتر   

 مفهوم ریتم های بیولوژیک 8

 استرس و کنترل آن  
 خاچیاندکتر   

 خاجیان  دکتر    مرگ و مراقبت بیمار در حال احتضار 9

 در مراقبت های ویژه  محرومیت و اضافه بار حسی 10

 درد
 عباسی دکتر   

 کاربست مدل سینرژی درمراقبت ویژه  11

 
 دکتر عباسی  

 کاربست فرایند پرستاری در مراقبت ویژه  12

 
 دکتر خوش نظر 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع   س درس، انجام تکالیف در موعدالنظیر حضور منظم در کدر طول دوره  و انتظارات    دانشجووظایف عمومي  

 1سالهای ک  معرفي شده و مشارکت فعال در برنامه

و نحوه کاربرد آن و ارائه گزارش   فیتوص  هینظر  کی انتخاب  )با محوریت یک موضوع مرتبط به درس    سمینار  رائه  ا -1

 ( خواهد بود. ناری به صورت سم يکه ارائه شفاه یبه صورت انفراد    يکتب  شفاهي و 

  ک ی  د،یاز اسات  ک یموظفند به هر    زیعز  انیدانشجو)با محوریت موضوعات مرتبط به درس.     Bib Card  یک    ارائه -2

کارت خالصه   دیمقاالت به همراه ترجمه  اصل مقاله را در موعد مقرر  ارائه نموده وطبق نظر اسات  يسیکارت خالصه نو

 (ارائه خواهد شد زیدر کالس ن  يسینو

 : روش ارزیابی دانشجو

 و سهم نمره اساتید دوره  سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی  

 

  ارشد کارشناسی یان دانشجو کارت های خالصه نویسی )  ارائه 

 ( ارائه می نمایند.  کارت یک اساتید از یک هر به
 نمره 2

 نمره  14 آزمون پایان ترم 

 نمره  3     سمینارارایه 

 نمره  1 حضور فعال و مستمر در کالس 
 

 

آزمون های ساختارمند    درست نادرست، باز پاسخ و غیره(،  چهارگزینه ای،))شفاهي، کتبي    ذکر روش ارزیابي دانشجو  نکته:  *

 ( DOPSو غیره( و یا ارزیابي مبتني بر محل کار با استفاده از ابزارها )مانند: الگ بوک، کارپوشه،  OSCE ،OSLEعیني مانند: 

  ارزیابي دانشجو()جدول سهم نمره براساس طراحي روش  ذکر سهم ارزشیابي هر روش در نمره نهایي دانشجو نکته:*  

 . در رویکرد آموزشي مجازی، سهم ارزیابي تکویني بیش از سهم ارزیابي تراکمي باشد   * نکته:  

  :منابع

 

 
 .های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند  انواع دورهتوانند در همه   وظایف عمومي مي 1



 

 

 
 

 

 منابع بیشتر : 

انتشارات   ، تهران،1384   ی،پرستار  یو نظريه ها   ینظريه پرداز،  نیا فاطمه  یجاللناهید،    یدهقان نیر 

 . یبشر
 . یانتشارات بشر ، تهران،1382  ی،پرستار  یتئوريها ،بري رسولت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


