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  مدیریت پرستاری گروه آموزشی:    پرستاری و مامايیدانشکده:

 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ويژهحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  نظری د:نوع واح     0.5         تعداد واحد:    5پرستاری مراقبت های ويژه اختصاصی  نام درس:

راقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ويژه، پايش مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ويژه، م یش نیاز:پ

 پرستاری پيشرفته، داروشناسي، مباحث عمومي در پرستاری پيوند اعضاء.

 ييو ماما یدانشکده:پرستار مکان برگزاری:                                                     زمان برگزاری كالس:

 محمد عليهاژاله  : مدرس      محمد عليهاژاله ئول درس:مس                 تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

اين درس كوششي است در جهت تعيين نيازهای مستقل و وابسته مراقبت های ويژه در مددجويان مبتتال بته االتتالغد  تدد 

 درون ريز و بيماری های زنان و زايمان در بخش های مراقبتهای ويژه.

 هدف کلی: 

 آشنايي با اصول مراقبت های ويژه پرستاری سيستم  دد درون ريز و بيماری های زنان و زايمان.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
 مفاهيم االتالغد  دد درون ريز و بيماری های زنان و زايمان را توضيح دهند. .1

 مفهوم آموزش بيمار را توصيف نمايند. .2

 م گيری و بازتواني را شرح دهند.مفاهيم تصمي .3

 اثراد سيستميك االتالغد  دد درون ريز و بيماری های زنان را توضيح داده و در مورد آن بحث كنند. .4

 با استفاده از تفکر الالق، دانش و نگرش مناسب، برنامه ريزی آموزش بيمار را انجام دهند. .5

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ريزی شده   سخنراني

 (TBLيادگيری مبتني بر تيم)  (PBLيادگيری مبتني بر حل مسئله)  بحث گروهي

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

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

و در صورد وجود نقص، در جهت رفع آن  شندبا را داشتهجهت فراگيری مطالب  ورد نياززيربنای علمي م .1

 .تالش كنند

بر اساس جدول زماني ارائه دروس، به منابع معرفي شده مراجعه كرده و آمادگي نظری غزم برای حضتور  .2

 در كالس و مشاركت در بحثها را كسب نمايند.

و يافتته هتای  مطالعتاد كتابخانته ای كمتكالود را بعهده گرفته و بتا  رمسئوليت فراگيری هر چه بيشت .3

 .سعي در ارتقاء دانش الود داشته باشندپژوهش های جديد 
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 تاالير نداشته باشند.حضور يافته و تئوری بطور منظم و بدون  يبت در كالس های درس  .4

 شركت فعال داشته باشند.و بحث گروهي  يدر مباحث كالس .5

راهنمتايي استاتيد و بتا منابع علمي جديد و يافته های حاصل از پژوهش ها با استفاده از تکاليف الود را  .6

 هيه كنند.ت

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

 

 دانشجو لیفتک

يك گزارش از بررستي وشتناالت  ارائه درصد نمره 30 مرتبط با عنوان انتخاب شده  كنفرانس كالسيارائه   .1

  Critical careبيمتتار مبتتتال بتته بيماريهتتای  تتدد وزنتتان بستتتری در بختتش مراقبتتت ويتتژه بتتا استتتفاده از 

Assessment Tool   ، و ارائه سه مقاله برپايه آالرين مقاله مبتني بر شواهد پرستاری در مراقبت از بيمار فتوق

 د.صفحه ارائه نماي 3-2كه مي بايست سه مقاله را ترجمه به صورد يك گزارش 

  :لیفتکر انجام نکات قابل توجه د
 ود.شبرای آن در هر قسمت نمره در نظر گرفته مي رعايت آئين نگارش در انجام تکاليف الزامي است و -1

 استفاده شود.  12 14اندازه  B nazaninيا  B mitraاز فونت  ليفتکبرای تايپ مطالب  -2

 باشد.اصل مقاغد مورد استفاده برای كارد تحقيقي بايد ضميمه  -3

مجالد علمي جديد  دانشجو بايد مطالب علمي الود را با استفاده از كتب و وده ومهم بكيفيت منابع علمي مورد استفاده  -4

 تهيه نمايد.و معتبر 

نحوه رفرنس دهي در متن و در انتهای مطلب بايد مطابق با سيستم هاروارد باشد )راهنمای مربوطه در ستايت دانشتکده  -5

 موجود است(. 

 نمره از تکليف مربوطه كسر الواهد شد.  5/0د عدم ارائه تکاليف در زمان مقرر به ازاء هر روز تاالير در صور -6

    

 ارزشیابینحوه 

     درصد نمره 30 مرتبط با عنوان انتخاب شده  كنفرانس كالسيارائه  

    درصد نمره 5شركت در بحث گروهي :  

 نمره درصد5شركت فعال در كالس

 

 وزشی:  وسايل کمک آم

   پروژكتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1. Morton PG,Fontaine DK. Hudak CM & Gallo BM. Critical care nursing A Holistic A pproach. 

Eight edition Lippincott Williams &wilkings 2005 chapter 12 & 44._ 

2. Kaplow R,Hardin SR.Critical care Nursing synergy for optimal out comes 2007. Tones & 

Bartlett publishers. Chapter 38-42. 

3. Black, Joyce M, Hawaks Jane Hokanson. Medical- Surgical Nursing, Clinical management for positive 

outcome.7th ed.Elsevier saunders .London .2005 
 

 


