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 دانشکده: پرستاری و مامایی                            گروه آموزشی: مدیریت پرستاری 

 تحصیلی: کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت های  ویژه یرشتهمقطع و 

  4ژه اختصاصيپرستاري مراقبتهاي وي نام درس:

   نظري  نوع واحد:واحد        1     تعداد واحد:

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

 مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضا -داروشناسي  –پيشرفته 
 تعداد دانشجویان:                             مکان برگزاری:  زمان برگزاری کالس:

  ژاله محمدعليهامدرس :                                                         ژاله محمدعليهامسئول درس:

 شرح دوره: 

اعمال و خصوصيات پرستار نمايان  -محور ارتباط پرستار با بيمار مراقبت ميباشد . وجود اين مراقبت در رفتار

فرد بوده كه براي نيل  ميگردد . به طور خاص مراقبت از بيمار مستلزم اين درك ميباشد كه بيمار شخصي منحصر به

 به اهدافش براي دسترسي به سالمت بهتر توسط پرستار همياري ميگردد . 

 هدف کلی: 

   يادرار يو مجار هيكل جراحي – يادرار يو مجار يويكل يپرستار ژهيو يبا اصول مراقبت ها  ييآشنا

 اهداف بینابینی:
 باشند تا:انتظار مي رود که در اين پايان اين درس فراگيران قادر 

 دهد . حيرا توض يادرار يو مجار هيكل يآناتوم -1

ه ا   را ش ر   تي بدن و الکترو ل عاتيما ميو باز و تنظ دي، تعادل اس هيكل کينامي) همو د هيكل يولوژيزيف -2

 دهد

 را انجام دهد  يويمبتال به اختالالت كل مارانيو شناخت ب يبررس -3

 را شر  دهد  يويرا در اختالالت كل يصيتشخ يتست ها كاربرد -4

 كند  ستيل يويمبتال به اختالالت كل مارانيرا در ب يپرستار جيرا يها صيتشخ -5

 باليني ويژه شامل موارد ذيل  را شر  دهد: مشکالت -6

 هيحاد كل يينارسا -7

 هيمزمن كل يينارسا -8

 ، فسفر    وميزي، من مي،كلس مي،سد ميها ) پتاس تيالکترول اختالالت -9

 يويكل يتروما -10

  هيكل يبرا نيگزيجا يها درمان -11

  زياليد همو -12

  يصفاق زياليد -13

  هيكل ونديپ -14

  يادرار يو مجار هيكل يجراح -15

  يو نکات پرستار يمربوط به جراح عوارض -16

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنراني برنامه ريزي شده  * سخنراني
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 (TBLيادگيري مبتني بر تيم)  (PBLيادگيري مبتني بر حل مسئله)  *بحث گروهي
 

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(
 از دانشجويان انتظار مي رود:

 داراي زيربناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد نظر باشند. .1

با استفاده از مطالب تدريس شده سعي در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات كتابخان ه اي نم وده و  .2

 يافته هاي پژوهش هاي جديد را در جهت بهبود كيفيت آموزش هاي پرستاري بکار گيرند.

 با كاربرد منابع علمي جديد و يافته هاي حاصل از پژوهش ها تکاليف خود را تهيه كنند. .3

فراگيري هر چه بيشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمايي اساتيد برنامه  ه اي آموزش ي خ ود را مسئوليت  .4

 پيگيري كنند.

 بطور منظم و بدون غيبت در كالس هاي درس و محل هاي كارآموزي حضور يابند. .5

 در مباحث علمي كالس شركت فعال داشته باشند. .6

 د. در تاريخ هاي مقرر تکاليف نظري خود را ارائه دهن .7

 نمره كل % 30:  )ارزشيابي 

 : 2حضور در كالس% 

  : 3شركت در بحث گروهي% 

   ارائه مقالهEvidence Based Medicine  : 10مرتبط با عنوان انتخاب شده% 

  : 15امتحان پايان ترم% 

 کات مورد توجه:ن

تکليف مربوطه كسر نمره از  5/0در صورت عدم ارائه تکاليف در زمان هاي مقرر، به ازاء هر روز تاخير  .1

 خواهد شد. اين روزها شامل تعطيالت رسمي و آخر هفته نيز هست.

در صورت نياز برنامه كالس تا حدودي تغيير خواهد كرد و ي ا م دتي ب ه آن اف زوده خواه د ش د، ب ا  .2

 اينحال زمان تحويل تکاليف ثابت خواهد بود.
Required References: 

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

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

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(
 درصد نمره 20ژورنال کالب                   درصد نمره20از اريتمي ها  آزمون ميان ترم 

 صد نمره در 5شرکت فعال در کالس            درصد نمره  5کارت خالصه 

  منابع درس

 Greaves I; Porter K; Garner J. (2009). Trauma Care Manual. 2nd ed. 

Hodder Arnold. London.  

 Urden LD; Stacy KM; Lough ME. (2008). Priorities in Critical Care 

Nursing. 5th ed. Elsevier. St. Louis. 

 Black. (2005). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Elsevier Inc. 
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 Ignatavicius, D; Worman, M; Mishler, M. (2002) Medical Surgical 

Nursing.4th ed, Philadelphia: Mosby Co. 

 Phipps, J; Sands, K, Mark, J. (2009) Medical Surgical Nursing.7th ed, 
St Louis: Mosby Co. 

 Smeltzer, C; Bare, C. (2010) Brunner and Suddharth's Medical 

Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott Ravan Co. 
 

  

 


