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  مدیریت پرستاری گروه آموزشی:پرستاری و مامایی                             انشکده:د

 کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت های  ویژه تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  2ژه اختصاصي پرستاري مراقبتهاي وي نام درس:

   نظري  د:نوع واحواحد        5/1     تعداد واحد:

پايش پرستاري  –مراقبتهاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه  -اي بر پرستاري مراقبتهاي ويژه مقدمه  یش نیاز:پ

 مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضا -داروشناسي  –پيشرفته 

 ان:یتعداد دانشجوکالس    مکان برگزاری:  زمان برگزاری کالس:

  دکتر طاهره نجفي مسئول درس:

 

  رح دوره:ش

قلب و عروق آشننا راحي و اختالالت نيازمند ج قلبي عروقي با مفاهيم تئوريک اصلي بيماريهاي سيستمين درس ادانشجويان در 
 شده و مباني مراقبتهاي ويژه پرستاري از اين گروه بيماران را با تاکيد بر وضعيتهاي بحراني خواهند آموخت.

 هدف کلی: 

ستگاه گردش خون مرکزي و محيطي و مراقبتهاي پرستاري مربوطه گسترش معلومات نظري دانشجويان در زمينه بيماريهاي د
 تا بتوانند توانايي مراقبت پرستاري موثر و خاص از بيماران قلبي داراي وضعيت بحراني بويژه در بخشهاي ويژه را بدست آورند. 

 بینابینی:اهداف 
 : دانشجويان قادر خواهند بود درسدر پايان اين 

 .دنرا شرح دهاه قلب و عروق دستگآناتومي فيزيولوژي  .1

  نمايند.ليست براي بيماران دچار مشکالت حاد قلبي را تشخيصهاي رايج پرستاري  .2

 :دنرا شرح دهموارد ذيل  مشکالت باليني ويژه شامل .3

 )بيماريهاي عروق کرونر )آنژين صدري و انواع آن، انفارکتوس ميوکارد 

 نارسايي قلب و کارديوميوپاتي ها 

 ي قلببيماريهاي عفون 

 اختالالت ريتم قلبي 

 اختالالت دريچه اي 

 بحران پرفشاري خون 

 جراحي قلب و مراقبت هاي پرستاري 

 احياء پيشرفته 

 اصول جراحي قلب در اختالالت عروق کرونر و دريچه و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را توضيح دهند. .4

 های تدریس:شیوه
 *پاسخپرسش و    سخنراني برنامه ريزي شده  * سخنراني

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

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

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 از دانشجويان انتظار مي رود:
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 .ورت وجود نقص، در جهت رفع آن تالش کنندو در ص باشند را داشتهجهت فراگيري مطالب  ورد نياززيربناي علمي م .1

بر اساس جدول زماني ارائه دروس، به منابع معرفي شده مراجعه کرده و آمادگي نظري الزم براي حضور در کالس و مشارکت در  .2
 بحثها را کسب نمايند.

سنعي در اي پژوهش هاي جديد مطالعات کتابخانه اي و يافته ه کمکخود را بعهده گرفته و با  رمسئوليت فراگيري هر چه بيشت .3
 .ارتقاء دانش خود داشته باشند

 تاخير نداشته باشند.حضور يافته و تئوري بطور منظم و بدون غيبت در کالس هاي درس  .4

 شرکت فعال داشته باشند.و بحث گروهي  يدر مباحث کالس .5

 هيه کنند.تراهنمايي اساتيد با و منابع علمي جديد و يافته هاي حاصل از پژوهش ها با استفاده از تکاليف خود را  .6

 حويل دهند.تئه و اار ،در تاريخ مقررطبق چارچوب تعريف شده و تکاليف خود را  .7

 استفاده شود.  12اندازه  B nazanin اي B mitraاز فونت  فيمطالب تکل پيتا يبرا .8

مربوطه در  یهاروارد باشد )راهنما ستمیمطابق با س دیمطلب با یدر متن و در انتها یده نحوه رفرنس .9

 دانشکده موجود است(.  تیسا

 نمره از تکليف مربوطه کسر خواهد شد. 25/0در صورت عدم ارائه تکاليف در زمان مقرر به ازاء هر روز تاخير  .10
ق و نيازهاي شخصي خود در يهر دانشجو موظف است در آغاز کالس اهداف کلي و جزيي خود را بر اساس عال .11

ههاي دستيابي به آنها را مشخص کرده و در تاريخ تعيين شده در برنامه کالس به چهارچوب اهداف درس تعين و را

 (1)تکلیف  صورت کتبي ارائه دهد.

 :تنظيم اهداف يا فعاليت هاي يادگيري به ترتيب زير صورت خواهد گرفت 

 تعين نيازهاي يادگيري 

 تعيين اهداف کلي و جزيي جهت رفع نيازهاي يادگيري 

 اي الزم جهت نيل به اهداف تعيين شدهبرنامه ريزي فعاليت ه 

 نحوه ارزيابي 
شده  نييدر زمان تع يرا انتخاب نموده و به صورت انفراد يدوره، موضوع نيهر دانشجو براساس موضوعات ا .12

 (2)تکلیف . ديارائه نما دقيقه 30را به مدت  يناريسم

استاد  دييها( را به تأ نتيشده و پاورپو پيمطالب )شامل متن تا ناريهفته قبل از سم کيدانشجو مؤظف است حداقل  .13
 .نديشرکت نما يدر بحث گروه انيقرار دهد تا همه دانشجو انيدانشجو ريسا اريبرساند و در اخت

و حداقل خالصه سه مقاله روزآمد و مرتبط با موضوع  دياز کتب جد ناريمطالب سم هيته يالزم است دانشجو برا .14
 دهد.  ليو مقاالت مورد استفاده را به استاد مربوطه تحو ناريسم ياست دانشجو محتوا يضرور .دياستفاده نما

، ارائه %4منابع مورد استفاده  تيفيو ک تي، کم%6عبارتند از: کامل بودن محتوا  ييدانشجو ناريسم ينمره ده يارهايمع .15
، نحوه %3نگارش(  نييآ تيو رعا يناس)وقت ش انيدانشجو ري، ارائه محتوا به استاد و سا%3مقاله روزآمد سهخالصه 

  .%4( يکمک آموزش لي، پرسش و پاسخ و استفاده از وسايو جمع بند اني)نحوه ب سيو روش تدر انيب
در انتهاي سمينار دانشجو بايد محتواي تهيه شده به همراه پاورپوينت و مقاالت استفاده شده در ژورنال کالب را در  .16

 ه تحويل نمايد.قالب يک فولدر به استاد مربوط

یک گزارش از بررسی وشناخت بیمار مبتال به بیماریهای قلب و عروق بستری در بخش مراقبت هر دانشجو  .17

 cardiovascular assessmentو   Critical care  Assessment Toolویژه با استفاده از 

tool  ر برای گرفتن فیلم از مراحل را انجام داده و فیلم انجام بررسی )به همراه کسب رضایت نامه از بیما

 (3)تکلیف اجرای روش( و نتیجه بررسی را به صورت کتبی ارائه نماید. 
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را مشخص  ی و خانواده اوهر دانشجو یک یا چند مشکل آموزشی بیمار مبتال به بیماری های قلبی و عروق .18

ن و ایفای نقش آموزش کرده و به او با استفاده از روش های مختلف آموزشی همانند سخنرانی، نمایش داد

دهد. دانشجو باید از مراحل مربوط به تعیین نیاز آموزشی و آموزش به بیمار فیلم تهیه کرده سپس فیلم ها 

 (4)تکلیف به همراه محتوای آموزشی را به استاد تحویل نماید. 

را حداکثر تا جلسه  و روزآمد ييک کارت خالصه از يک مقاله تحقيق، بايد دوره نيبراساس موضوعات ا هر دانشجو .19
مي توانند کارت و مقاله را از طريق  باشد. مهيضم ديبا يقيکارت تحق يمورد استفاده برا هاصل مقالئه نمايد. اآخر ار

 (5)تکلیف  .گارش در انجام تکاليف الزامي استرعايت آئين ن پست الکترونيک به استاد مربوطه ارسال نمايند.

ن دستیابی به اهداف تعیین شده قبلی توسط هر دانشجو مورد ارزیابی در خاتمه کالس ها الزم است میزا .20

 (6)تکلیف  .قرار گرفته و نتیجه آن بصورت کتبی گزارش شود

 

 وسایل کمک آموزشی:  
   *پروژکتور اساليد  خته و گچت * وايت برد

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

 

 ز نمره کل()ا :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 درصد نمره 20ژورنال کالب                    نمره درصد 20ميان ترم آزمون 

 درصد نمره  5شرکت فعال در کالس            درصد نمره  5کارت خالصه 
 درصد نمره 5درصد نمره        ارائه ارزشيابي از دستيابي به اهداف آموزشي  5ارائه اهداف آموزشي براي دوره 

 درصد نمره 20آموزش به بيمار     درصد نمره 20 عروقي-شناخت بيمار مبتال به اختالل قلبي بررسي و
 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون
  غلط -صحيح     جور کردني          *ايچندگزينه       * پاسخ کوتاه     تشريحي

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد
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