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   (Course Plan)طرح دوره    

 مراقبتهای ویژه اعصاب و روان 

 99-400سال  تحصیلی   - دومنیمسا ل 

 کلی:   مشخصات

دانشکده پرستاری و مامایی : نام دانشکده  
 

 اورژانس  و ویژه های مراقبت : گروه آموزشی

 مراقبتهای ویژه اعصاب و روان :  نام درس

 

 کارشناسی ارشد پرستاری ویژه:  رشته تحصیلی

 مشخصات درس:

 مراقبتهای ویژه اعصاب و روان  نام درس:

 

مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه :پیش نیاز واحد نظری 5/1 :تعداد واحد

 داروشناسی  –ارزیابیهای تشخیصی  –

 8 - 10دوشنبه ها  ساعت   زمان برگزاری

 مهناز سیدالشهدایی -خانم ها : دکتر اینانلو  :   نام مدرس یا مدرسین

 مهناز سیدالشهدایی:  نام مدرس مسوول درس
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 اهداف درس : 

آشنایی با اصول مراقبتهای ویژه پرستاری در بیماریهای دستگاه اعصاب و اختالالت روانپزشکی شایع در  :  هدف کلی

 بخشهای مراقبت های ویژه  

 :1اهداف اختصاصی 
 :دانشجو که میرود انتظار دوره این پایان در

 .نماید ارزیابی را ویژه های مراقبت بخش درسیستم اعصاب  اختالالت دچار بیمار بتواند . .1

حرکتی ، معیار گالسکو و معیار   –پایش سطح هوشیاری ،سیستم حسی )و معاینات بالینی مراحل بررسی و شناخت بیمار قادر باشد  .2

FOUR SCORE کند ذکر را در اختالالت عملکرد عصبی  (،ارزیابی عملکرد ساقه مغز ،تغیرات عالئم حیاتی. 

 .باشد ویژه های مراقبت حوزه در سیستم اعصاب اختالالت دچار انبیمار به انجام معاینات بالینی قادر .3

 . کند تعیین را مناسب پرستاری تشخیصهای ،سیستم اعصاب   اختالالت دارای بیماران برای بتواند .4

قادر باشد مراقبتهای بعد از انجام روشهای تشخیصی در )پانکچر کمر ،سی تی اشکن ،ام ار ای ،آنژیوگرافی مغز   .5
 . .شرح دهد  را(و..،الکترومیوگرافی،

  (،هماتومهای مغزی ،تومورها و ضربه های مغزی ICP،CVAباشد مراقبتهای پرستاری در مشکالت بالینی ویژه اعصاب شامل ) قادر .6
 را شرح دهد  

قادر باشد مراقبتهای پرستاری در مشکالت بالینی ویژه اعصاب شامل : ضربه های نخاعی ،تشنج و صرع ،عفونتهای سیستم اعصاب   .7
 مرکزی ،اختالالت عصبی عضالنی ،انسفالوپاتی را شرح دهد 

 .باشد اختالالت اعصاب دچار بیماران برای پرستاری، تشخیصهای تعیین به قادر .8

 را مشکالت این حل شهای رو ،سیستم عصبی اختالالت دارای بیماران همراه تمشکال بیان ضمنبتواند  .9

 . نماید ذکر نیز

 .دهد ارائه راو پرتکل های تشخیص مرگ مغزی  ارزیابی راستای در الزم توضیحاتقادر باشد  .10

 توضیح دهد  را و اکسیژناسیون مغزی  ICPپایش تهاجمی  باشد، قادر .11

 انواع اقدامات مداخله ایی در جراحی های اعصاب را شرح دهد بتواند  .12

 عوارض ناشی از مداخالت و جراحی های اعصاب را ذکر کند  قادر باشد   .13

 مراقبت از درنهای مغزی را توضیح دهد  قادر باشد   .14

 قادر به شناخت فوریتهای روانپزشکی باشد  .15

 قادر باشد اختالالت درکی توهم و هذیان را توضیح دهد   .16

 ر باشد نکات مربوط به خودکشی ،حمایت از بیمار و خانواده را ذکر نماید قاد .17

 قادر باشد ازدیاد محرکهای حسی را شرح دهد   .18

 قادر باشد محرومیت از محرکهای حسی را شرح دهد   .19

   ریوم را توضیح دهد یقادر باشد دل .20

 
 باشد که به اجزای کوچکتر تقسیم شده است . منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می  1



 

3 
 

از دانشجویان انتظار می رود  وظایف/ تکالیف  دانشجویان :   

 معلومات و زیر بنای علمی الزم  را جهت فراگیری مطالب مورد نظر کسب کند.  -1

با استفاده از مطالب تدریس شده معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهد و یافته های پژوهش های جدید را در   -2
 د. جهت بهبود کیفیت آموزش به بیمار به کار گیرن

 با کاربرد منابع علمی جدید و نو آوری  تکالیف خود را ارائه دهد. -3

 مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه های آموزشی خود را پیگیری نماید.  -4

ودر مباحث علمی  و عملی کالس    به طور منظم   و بدون غیبت  در کالسهای درس تئوری و عملی )حضوری و مجازی ( حضور یافته -5
 شرکت فعال داشته باشند. 

 تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه دهد و با آمادگی کامل در جلسات آزمون  نظری و عملی)حضوری و مجازی ( شرکت کند.  -6

 
 فعالیت های دانشجو ) شامل تکالیف دوره( 

 ساعت بیشتر باشد    17/4غیبت در کالس )حضوری و یا مجازی ( نباید از حد مجاز   •  •
بدون تاخیر حضور یابند و حضور فعال داشته و بدین ترتیب در حفظ نظم کالس سهیم   )حضوری و یا مجازی (  در تمام جلسات کالس درس  •

 . باشند
 ( بطور فعال شرکت نمایند. و مجازی در بحث های کالس )حضوری •
 انجام شود. با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی و ارائه آن در زمان مقرر  -به روز  -تهیه تکالیف محوله با استفاده از منابع علمی •
 در امر ارائه مطالب آموزشی توسط استاد  آمادگی الزم را داشته و داوطلب باشند.  •
 تحت نظر استاد برنامه آموزشی محوله خود را پیگیری و نیازهای  آموزشی خود را اعالم و دنبال نمایید.  •

 

 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل   مبنای ارزشیابی 

 %60 )حضوری / مجازی (  پایانیآزمون 

 %10 ، تاالر گفتگو و چت روم   مجازی  حضور و مشارکت در کالس 

 %30 *انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین

References : 

1.tonja M Hartjes,(2018)AACN Core Curriculum for High Acuity, Progressive and critical care 

Ed , Elseveir,StLouis. thNursing,7 

2.Linda N Urden. Kathleen M Stacy ,Mary E Lough (2018) Critical Care Nursing, Diagnosis and 

management,8thEd,Elseveir.  

 و روانمراقبتهای ویژه اعصاب  س جدول زمان بندی در
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شماره 
 جلسه 

 نام مدرس روش تدریس  عنوان مطلب 

 ، دوره محتوای طرح درس، با آشنایی- 1

 .وتدریس ارزشیابی های روش

 سیستم وفیزیولوژی آناتومی بر مروری-

 سیستم ارزیابی پرستاری و بررسی-عصبی 

 .اعصاب

 
 
 

حضوری / 
 مجازی 

 
 
 

 مهناز سیدالشهدایی 

مراقبتهای بعد از انجام روشهای تشخیصی در  2
)پانکچر کمر ،سی تی اشکن ،ام ار ای ،آنژیوگرافی  

 ،الکترومیوگرافی،و..(مغز 

 مهناز سیدالشهدایی 

مراقبتهای پرستاری در مشکالت بالینی ویژه  3

 (ICP،CVA,TIAاعصاب شامل )

 مهناز سیدالشهدایی 

 مهناز سیدالشهدایی  ،هماتومهای مغزی ،تومورها و ضربه های مغزی( )  4

 مهناز سیدالشهدایی  ضربه های نخاعی ،تشنج و صرع   5

،عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی ،اختالالت  6
 عصبی عضالنی ،انسفالوپاتی 

 مهناز سیدالشهدایی 

 مهناز سیدالشهدایی  و اکسیژناسیون   ICPپایش تهاجمی  مرگ مغزی ،، 7

انواع اقدامات مداخله ایی در جراحی های اعصاب ،   8
عوارض ناشی از مداخالت و جراحی های اعصاب ، 

 مراقبت از درنهای مغزی 

 مهناز سیدالشهدایی 

9 
 

 شناخت فوریتهای روانپزشکی 

 اختالالت درکی توهم و هذیان  

 دکتر اینانلو 

و  10 بیمار  از  ،حمایت  به خودکشی  مربوط  نکات 

 خانواده 

 دکتر اینانلو 

 محرومیت از محرکهای حسی 11

 ازدیاد محرکهای حسی   

 دکتر اینانلو 

 دکتر اینانلو  دلیریوم  12

 می باشد.  و یا اسکایپ     lmsاز طریق  روش تدریس شامل حضوری یا مجازی

 تعطیل رسمی کالس جبرانی با هماهنگی استاد  مربوطه 
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 (lesson Plan) درس  رحط

پرستاری ویژه و  گروه آموزشی :  پرستاری مامایی ایران نام دانشکده :

 اورژانس 
کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 پرستاری ویژه
ارزیابیهای تشخیصی   –مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه  پیش نیاز: مراقبتهای ویژه اعصاب و روان  نام درس : 

 داروشناسی  –
 مهناز سیدالشهدایی: نام مدرس 

 مهناز سیدالشهدایی  :ولئنام مدرس مس

آشنایی با اصول مراقبتهای ویژه پرستاری در بیماریهای دستگاه اعصاب و اختالالت روانپزشکی شایع در   :هدف کلی درس 

 بخشهای مراقبت های ویژه 
 

شماره 
 جلسه 

 تکلیف / پروژه رسانه آموزشی   روش تدریس  اهداف ویژه  اهداف بینابینی 

1 . 

اناتومی   –طرح درس 
و فیزیو لوژی سیستم 

 .عصبی

 طرح با آشنایی-

 ، دوره محتوای درس،

 و ارزشیابی های روش

 .تدریس

 و آناتومی بر مروری-

 سیستم  فیزیولوژی

 عصبی

 ارزیابی  و بررسی-

 .اعصاب سیستم پرستاری

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

روشهای تشخیصی در  2
اختالالت سیستم 

 عصبی

مراقبتهای بعد از   کاربرد
روشهای تشخیصی در 

)پانکچر کمر ،سی تی اشکن  
،ام ار ای ،آنژیوگرافی مغز  

 ،الکترومیوگرافی،و..(
 

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در



 

6 
 

ویژه  مشکالت بالینی  3
اعصاب شامل 

(ICP،CVA) 

کاربرد  مراقبتهای پرستاری  
در مشکالت بالینی ویژه  

 (ICP،CVAاعصاب شامل )

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

مشکالت بالینی ویژه    4
،هماتومهای  شامل )

مغزی ،تومورها و  
 ضربه های مغزی(

کاربرد مراقبتهای پرستاری 
،هماتومهای مغزی  در)

 ،تومورها و ضربه های مغزی(

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

ضربه های نخاعی   5
 ،تشنج و صرع 

شناخت انواع ضربه های  
 نخاعی ،تشنج و صرع 

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

،عفونتهای سیستم   6
اعصاب مرکزی 

،اختالالت عصبی  
 عضالنی ،انسفالوپاتی

شناخت عالئم عفونتهای 
سیستم اعصاب مرکزی  

،اختالالت عصبی عضالنی  
 ،انسفالوپاتی

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

پایش  مرگ مغزی ،، 7

و  ICPتهاجمی 
 اکسیژناسیون  

 شناخت عالئم مرگ مغزی ،

و  ICPپایش تهاجمی 
 اکسیژناسیون  

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

انواع اقدامات و   8
عوارض بعد از مداخله  

در جراحی های 
 اعصاب ،  

شناحت انواع اقدامات مداخله  
ایی در جراحی های اعصاب ،  
عوارض ناشی از مداخالت و  

جراحی های اعصاب ،  
 مراقبت از درنهای مغزی 

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در
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انواع اقدامات و  
 عوارض بعد از مداخله 

شناخت فوریتهای 

اختالالت  -روانپزشکی 

 درکی توهم و هذیان  

 مجازی، روش
 

 گروهی  بحث

 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

نکات مربوط به   10

خودکشی ،حمایت  

 از بیمار و خانواده 

شناخت نکات مربوط به  

خودکشی ،حمایت از بیمار  

 و خانواده  

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در
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محرومیت از  11

  -محرکهای حسی 

ازدیاد محرکهای  

 حسی

از   محرومیت  شناخت 

حسی   ازدیاد    -محرکهای 

 محرکهای حسی 

 مجازی، روش

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 فایل 

PDF پاورپوینت و 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

انواع اقدامات و   12
 عوارض بعد از مداخله 

 مجازی، روش شناخت اختالل دلیریوم  

 گروهی  بحث
 مجازی آموزش سامانه

LMS ، از استفاده 

 و PDFفایل 
 پاورپوینت 

 شرکت و محتوا  مطالعه

 فعال 

 ر سمینا ارائه بحث، در

 

 اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب می باشد.   •

 حرکتی ( می باشد.  –اهداف ویژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان  •

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره می باشد.  مجازی، شامل انواع روش ها مانند  روش تدریس :  •

، پاورپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا ، فیلم آموزشی ،  pdf  ،wordرسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : فایل  •

 وای تعاملی ، پادکست و سایر موارد می باشد. تمح


