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 دانشگاه علوم پزشکی 

 و خدمات بهداشتی درمانی ایران 
 معاونت آموزشی 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ریزی آموزشی  واحد برنامه 

   »عملی - نظری طرح دوره»  چارچوب طراحی
 

 :عات درسالاط

  پرستاری  ویژه،  هایمراقبت  پرستاری  جراحي،  داخلي  پرستاری  هایرشته)  جراحي  داخلي  پرستاری :گروه آموزشي ارایه دهنده درس

  ( اورژانس 

  مامایي  و  پرستاری:  دانشکده

 پرستاری   کارشناسي:تحصیلي  رشته  و  مقطع

 ویژه  هایبخش در پرستاری  جامع هایمراقبت  : عنوان درس 

 3واحد : واحد تعداد

 3  و 2 ،1 سالمندان /بزرگساالن پرستاری:  همزمان  یا نیازپیش دروس

 :  کالس برگزاری زمان

  :برگزاری مکان

 (           mohamad_abbasi55@yahoo.com) عباسي  محمد دکتر: درس مسئول

 عباسي   محمد دکتر حسیني، عصمت  دکتر اردبیلي، محدث فاطمه  خانم استاد:  مدرسین

  

 : عات مسؤول درسالاط

 دانشیار :رتبه علمي

 آموزش پرستاری  :رشته تخصصي

 دانشکده پرستاری و مامایي   :محل کار

 02143651619 :تلفن تماس

 mohamad_abbasi55@yahoo.com :نشاني پست الکترونیک
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کارشناسي  های ویژه است. محتوای این درس به دانشجویان مقطع  های پرستاری اختصاصي از بیماران بستری در بخش مراقبتاین درس شامل مراقبت

های تفکر  ها و مفاهیم پرستاری و کاربرد مهارتگیری از نظریهگیرند، با بهرههایي که یاد ميکند ضمن تلفیق دانش و مهارترشته پرستاری کمک مي

 های ویژه پرستاری را بر عهده گیرند.  خالق، مسئولیت مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمندان نیازمند به مراقبت

 

  (:Competency)  توانمندی  کلی/ محورهای   اهداف

مراقبت   آشنا اصول  با  دانشجویان  بخشکردن  در  پرستاری  بههای  و  ویژه  مراقبت  آموختههای  بدحال،  کارگیری  بیماران  نیازهای  بررسي  زمینه  در  ها 

، و نارسایي چندارگاني با تاکید بر اصول  کلیوی  ،تنفسي،  عروقيمبتال به اختالالت قلبي  های مراقبتي در بیماران گیری مناسب، و تعیین اولویتتصمیم

 مراقبت در مراحل حاد و تحت، نوتواني و آموزش به بیمار و خانواده آنها. 

 

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 حرکتي و عاطفي کسب کنند:نش مربوط به موارد زیر را در سه حیطه شناختي، رواندر پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود دا

 های ویژه مراقبت بخش  هایویژگي .1

 ای پرستار مراقبت ویژه های حرفه نقش .2

 تاثیر بستری شدن در بخش مراقبت ویژه بر بیمار و اعضای خانواده  .3

 ویژه های قانوني، اخالقي و فرهنگي در پرستاری مراقبت جنبه .4

 سازوکار آسیب سلولي  .5

 تاثیر کاهش پرفیوژن بر تولید انرژی  .6

 ایسکمي و برقراری مجدد پرفیوژن  .7

 واکنش التهابي و نقش داروها  .8

 سازوکارهای هموستاز در بیماران بدحال  .9

 های ویژه کنترل عفونت در بخش مراقبت .10

 های ویژه پایش همودینامیک در بخش مراقبت .11

 مربوط به آن های انواع شوک و مراقبت .12

 مایع درماني  .13

 های قلبي و مدیریت آنها اریتمي .14

 احیای قلبي ریوی  .15

 مراقبت پرستاری از مددجوی تحت جراحي قلب  .16

 مراقبت پرستاری از مددجوی دچار نارسایي تنفسي حاد  .17

 اکسیژن درماني  .18

 مدیریت راه هوایي  .19

 اختالالت اسید و باز و مدیریت آن  .20

 ی تحت تهویه مکانیکيتهویه مکانیکي و مراقبت پرستاری مددجو .21

 مراقبت پرستاری از مددجوی دچار ادم ریوی  .22

 مراقبت پرستاری از مددجوی دچار نارسایي حاد و مزمن کلیه  .23

 مدیریت اختالالت الکترولیتي )پتاسیم، منیزیم، کلسیم و فسفر(  .24
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 مراقبت پرستاری از مددجوی تحت همودیالیز/ دیالیز صفاقي  .25

 پیوند کلیه مراقبت پرستاری از مددجوی تحت  .26

 های ویژه تغذیه و متابولیسم در بیماران بستری در بخش مراقبت .27

 مراقبت پرستاری از مددجوی دچار اختالالت غده آدرنال/ تیروئید در بخش مراقبت ویژه  .28

 ها در بخش مراقبت ویژه مراقبت پرستاری از مددجوی دچار ترومای شکم، لگن، و اندام .29

 ه دیابت در بخش مراقبت ویژه مراقبت پرستاری از مددجوی مبتال ب .30

 

 :رویکرد آموزشی

  حضوری■                                    مجازی                                                  ترکیبي 

  :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

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

 های کوچک   در گروه بحث ■

 ( TBL) یادگیری مبتني بر تیم  ■

 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

  .................... لطفا نام ببرید
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 ویژه  هایبخش در پرستاری  جامع  هایمراقبتس درارائه تقویم جدول 
نفر 29هشت هفته دوم  1-3کل ترم و سه شنبه ها  8-10سه شنبه ها  1گروه   

1کالس   

1-3سه شنبه ها  درس سه شنبه ها   درس نام استاد   

8-10  

 هفته نام استاد

   CCU  عباسي دکتر  1 

 2 استاد محدث   غدد   

 3 استاد محدث   غدد   

 4 استاد محدث   غدد   

 5 استاد محدث   غدد   

   CCU  عباسي دکتر  6 

ICU  دکترحسینی  خانم  CCU  عباسي دکتر  7 

ICU  دکترحسینی  خانم  CCU  عباسي دکتر  8 

ICU  دکترحسینی  خانم  CCU  عباسي دکتر  9 

ICU  دکترحسینی  خانم  CCU  عباسي دکتر  10 

ICU  دکترحسینی  خانم  CCU  عباسي دکتر  11 

دکترحسینی  خانم  دیالیز   ICU  12 دکترحسینی  خانم 

دکترحسینی  خانم  دیالیز   ICU  دکترحسینی  خانم  13 

دکترحسینی  خانم  دیالیز   ICU  دکترحسینی  خانم  14 

دکترحسینی  خانم  دیالیز   ICU  دکترحسینی  خانم  15 

      16 

      17 
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های ویژههای جامع پرستاری در بخشمراقبتبرنامه کالسی   

نفر  30 اولهشت هفته 1-3کل ترم و دوشنبه ها  8- 10دوشنبه ها  2گروه   

6کالس   

شنبه ها  دو درس

1-3  

شنبه ها  دو درس نام استاد  

8-10  

 هفته نام استاد

   CCU 82/6/1401  دکتر 

 عباسي
1 

   CCU 4/7/1401   دکتر  

 عباسي
2 

   CCU 11/7/1401  دکتر 

 عباسي
3 

    CCU 18/7/1401   دکتر  

 عباسي
4 

    CCU 25/7/1401   دکتر  

 عباسي
5 

   CCU 2/8/1401  دکتر 

 عباسي

6 

   CCU 9/8/1401  دکتر 

 عباسي

7 

16/8/1401 غدد    استاد   

 محدث 
8 

ICU 23/8/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

23/8/1401 غدد استاد   

 محدث  
9 

ICU 30/8/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

30/8/1401 غدد استاد   

 محدث  
10 

ICU 7/9/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

7/9/1401 غدد استاد   

 محدث 
11 

ICU 14/9/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

ICU 14/9/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

12 

21/9/1401 دیالیز  خانم دکتر   

 حسیني 

ICU 21/9/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

13 

28/8/1401 دیالیز  خانم دکتر   

 حسیني 

ICU 28/8/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

14 

5/10/1401 دیالیز  خانم دکتر   

 حسیني 

ICU 5/10/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

15 

12/10/1401 دیالیز  خانم دکتر   

 حسیني 

ICU 12/10/1401 خانم دکتر   

 حسیني 

16 

      17 

 

  



 

6 
 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 از دانشجویان انتظار می رود:

 الزم جهت فراگیری مطالب مورد نظر را کسب کنند.معلومات و زیربنای علمي   .1

 شده سعي در گسترش یادگیری خود از طریق مطالعه داشته باشند.با استفاده از مطالب تدریس .2

 ها تکالیف خود را تهیه کنند.های حاصل از پژوهشبا کاربرد منابع علمي جدید و یافته .3

 های آموزشي خود را پیگیری کنند.راهنمایي استادان، برنامهمسئولیت یادگیری بیشتر را خود بر عهده گیرند و با   .4

 های درس حضور یابند و در مباحث علمي کالس شرکت فعال داشته باشند.به طور منظم و بدون غیبت در کالس .5

 

 فعالیت های مدرس

 های مورد نظر راهنمایي کند.شده و کسب نگرشتدریسهای  منابع الزم را به دانشجویان معرفي کند و آنها را در یادگیری بهتر مطالب و مهارت .1

 به دانشجویان ارائه دهد. (study guide)نیازهای مربوط به هر درس را در قالب راهنمای مطالعه  در صورت لزوم خالصه مدوني از پیش .2

 در تدریس، از وسایل سمعي و بصری مناسب بهره گیرد.  .3

 های مربوط انجام دهد.الیف دانشجو و آزمونارزیابي دانشجویان را بر اساس وظایف و تک .4

 

 وسایل کمک آموزشی:  

    ویدئو پروژکتور    تخته و گچ    وایت برد  

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد نمره   95،  2و  1آزمون پایان ترم   −

 درصد نمره 5شرکت فعال در کالس   −

 

 
 نوع آزمون

  غلط  -صحیح جور کردني          ای  چندگزینه       پاسخ کوتاه       تشریحي
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