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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 

 دانشکده پرستاري و مامایی

 طرح درس نطري ارشد پرستاري ناپیوسته مراقبت هاي ویژه  

 (course planطرح دوره)

 گروه آموزشی: مراقبت هاي ویزه 

 1399تدوین: اسفند 

 

 

 و گوارش سیستم شایع اختالالت به مبتال مددجویان از پرستاري ویژه  مراقبتهاي با آشنایی هدف كلی:

   شکم جراحیهاي

 درس:  شرح 

در   سیستم گوارشآشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژي، عالئم بالینی، تشخیص و درمان اختالالت مهم  

بخش هاي مراقبت ویژه به طوري كه مراقبت هاي پرستاري را بر اساس فرایند پرستاري در موقعیتهاي 

 بالینی به كار بسته و قادر باشند به بیمار و خانواده او جهت سازگاري با بیماري آموزش دهند. 

 و  گوارش سیستم ویژه  مراقبت ننام درس: پرستاري

 شکم  هاي جراحی

 مقطع: كارشناسی  ناپیوسته ارشد مراقبتهاي ویژه  

 10تا12روزهاي دوشنبه   واحد  1تعداد و نوع واحد:  

 تاریخ و روز امتحان: 

 - پیش نیاز :  

 مسئول برنامه : خانم دكتر نجفی  

 نام مدرس: 

lمحدث s_mohaddes2005@yahoo.com 

ه روش مجازيبارائه درس:   
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 اهداف اختصاصی: از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره:

 دهند.  شرح را گوارش سیستم ولوژيفیزی  و آناتومی -1

 

 .نمایند را طراحی گوارش از دستگاه  خونریزي به مبتال بیماران در ویژه  پرستاري  هاي مراقبت -2

 .نمایند طراحی را حاد پانکراتیت به مبتال بیماران در ویژه  پرستاري  هاي مراقبت -3

 .نمایند را طراحی كبد نارسایی به مبتال بیماران در ویژه  پرستاري  هاي مراقبت -4

 .نمایند طراحی روده را التهابی بیماریهاي به مبتال بیماران در ویژه  پرستاري  هاي مراقبت -5

 .نمایند را طراحی پریتونیت به مبتال بیماران در ویژه  پرستاري  هاي مراقبت -6

 طراحی نمایند. مراقبت ویژه پرستاري از بیماران مبتال به سرطان مري و معده را  -7

 طراحی كنند.  مربوطه عوارض و ركتوم و كولون بیماران مبتال به كانسر از ویژه  پرستاري مراقبتهاي -8

 :راهبردهاي تدریس

 روشهاي با Student Center شیوۀ  به و Self-directed learning بر تاكید با درس این مطالب

 .شد خواهد از سیستم مجاز دانشگاه  تدریس Small Group Discussion و پاسخ  و پرسش سخنرانی، 

 

 12تا  10دوشنبه ها  ساعت  و روز و ساعت تدریس:جدول زمان بندي 

 جدول زمانبندي ارائه درس مراقبت ویژه در گوارش و جراحی شکم 

    جلسه اول

 جلسه دوم

 جلسه سوم 

 جلسه چهارم

 جلسه پنجم 

 جلسه ششم

 فیزیولوژي  بر آناتومی و مروري درس،  طرح معرفی  

 گوارشی   هاي خونریزي در پرستاري هاي مراقبت   

 پانکراتیت   در پرستاري هاي مراقبت   

 كبد   نارسایی در پرستاري هاي مراقبت   

  مري و معده  كانسر در پرستاري هاي مراقبت   

  روده  التهابی هاي بیماري در پرستاري هاي مراقبت   

 

 



 جلسه هفتم 

 جلسه هشتم 

   پریتونیت در پرستاري هاي مراقبت   

  بزرگ روده  كانسر جراحی عمل در پرستاري هاي مراقبت   

   

 

 : نحوه ارزشیابی

 نمره 2آمادگی:  با  توام فعال حضور

 نمره 8جامع:  مقاله ارائه و تهیه 

 شامل موارد زیر است: جامع مقاله ارزشیابی معیارهاي

مناسب،  محتواي موضوع،  بر تسلط ارائه،  زمان رعایت عناوین،  منطقی ترتیب و نظم  نگارش،  آیین رعایت 

  متنوع و جدید رفرنسهاي از استفاده  بصري،  سمعی و وسایل از مناسب استفاده 

 نمره 10اي(:  گزینه چهار و ترم( تشریحی پایان امتحان 
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