
 

1 
 

 

   (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی:   مشخصات

 مراقبت های ویژه و اورژانس :  گروه آموزشی : پرستاری و مامایی ایران نام دانشکده

کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت  : رشته تحصیلی مبانی مراقبت های پرستاری ویژه :  نام درس 

 های  ویژه 
 

 

 مشخصات درس: 

مبانی مراقبت های    نام درس:

 پرستاری ویژه 

 -  پیش نیاز: واحد نظری  2  تعداد واحد:

 1399-1400 سال تحصیلی اول  زمان برگزاری :     نیمسال

 دکتر طاهره نجفی: نام مدرس 

 دکتر طاهره نجفی نام مدرس مسوول درس : 

 ۶08داخلی    021- 43۶۵1000شماره تماس: 

 najafi.t@iums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی: 
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 اهداف درس : 

مفاهیم و تعاریف پرستاری مراقبت های ویژه و اصول عمومی  هدف اصلی این دوره، آشنایی با  هدف کلی: 

 .مراقبت های پرستاری در رفع نیازهای گوناگون مددجویان در بخش های مراقبت ویژه است

 اهداف اختصاصی:  

 : بتواند  رود که دانشجودر پایان این دوره انتظار می
 نماید. مراقبت های ویژه پرستاری را تعریف  .1

 . آسیب های رایج پوستی در بیماران بدحال را مشخص کند  .2

 . فرایند نگهداری و حفظ سالمت پوست در بیاران بدحال  بستری در بخش مراقبت ویژه را شرح دهد  .3

 .را توضیح دهد در حوزه مراقبت های ویژه   می و پیشگیری از آسیب های پوستیمراقبت های عمو .4

 را تعیین کند.  زخم بستر و زخم های فشاری پیچیده  .5

 را بیان کند.  آسیب های رایج چشمی در بیماران بدحال و پیشگیری از آنها .6

 ارزیابی کند. عالیم و عوارض مرتبط با آسیب های چشمی را  .7

 .پرستاری از چشم در بیماران بدحال را انجام دهد مراقبت های  .8

 را ذکر نماید. آسیب های رایج دهانی در بیماران بدحال و پیشگیری از آنها .9

   .کند  ارزیابیرا  عالیم و عوارض مرتبط با آسیب های دهانی  .10

 .مراقبت های پرستاری از دهان در بیماران بدحال را انجام دهد  .11

 . ارزیابی نماید وضعیت تغذیه ای بیماران بدحال را   .12

 را ذکر نماید.  سوء تغذیه و چگونگی تاثیر آن در بیماران بدحال .13

 روش های تامین نیازهای تغذیه ای در بیماران بدحال را انجام دهد.  .14

ریز  عروقی، تنفشی، کلیوی، عصبی، گوارشی و غدد درون  -تغییرات رژیم غذایی در بیماری های قلبی  .15

 را ذکر کند.

 چگونگی تامین راحتی بیمار در مراقبت تسکینی را شرح دهد.  .16

 چگونگی تصمیم گیری در زمینه نحوه مراقبت از بیماران بدحال در حال احتضار را ذکر نماید.  .17

 مسائل حقوقی در مراقبت از بیماران بدحال در حال احتضار را ذکر کند. .18

 بیماران در حال احتضار را توضیح دهد. مسائل اخالقی در راقبت از  .19

 قطع و متوقف نمودن مراقبت از بیماران بدحال در حال احتضار را بیان کند. مسائل مربوط به   .20

 در مورد قطع یا جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی صحبت نماید.  .21

 ستور عدم احیای قلبی ریوی توضیح دهد.ددر زمینه  .22

 صحنه حوادث به بیمارستان را شرح دهد.  ال ازانتقال بیماران بدحفرایند  .23
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 فرایند انتقال بیماران بدحال به بیمارستان های دیگر را توضیح دهد. .24

 فرایند انتقال اخل بیمارستانی بیماران بدحال را ذکر نماید.  .25

 در خصوص آماده سازی و انتقال تجهیزات به منظور انتقال بیمار شرح دهد.  .26

 هویه مکانیکی در منزل و آسایشگاه را توضیح دهد. اصول مراقبت از بیمار تحت ت .27

 اصول مراقبت از بیمار دارای تراکتوستومی در منزل و آسایشگاه را شرح دهد.  .28

 اصول نوتوانی بیماران بدحال را بر شمارد و نوتوانی تنفسی را توضیح دهد.  .29

 نوتوانی اندامها در بیماران بدحال را بیان کند.  .30

 دانشجویان : وظایف/ تکالیف   

 باشند: دانشجویان طی این دوره موظف به رعایت موارد زیر می
) کالس در فضای سامانه آموزش مجازی  از توانمندی علمی به منظور کسب دانش الزم برخوردار باشد  .1

LMS  (و به شیوه کالس وارونهFlipped classroomبرگزار می شود ) . 

وارونه، بیشترین سهم   از پیش  )در روش کالس  با هدایت استاد مربوطه،  مشارکت را دانشجویان داشته، 

 تمامی مطالب جلسات بعد توسط دانشجویان مطالعه می گردد(. 

با بکارگیری منابع مختلف از جمله؛ کتاب ها و مقاالت به روز و جدید، در راستای تکمیل دانسته ها و   .2

 انجام تکالیف محوله، جدیت داشته باشد.

برای دانشجویان    (LMSدر سامانه آموزش مجازی)  بدون غیبت در تمامی کالس هاحضور به موقع و   .3

 الزامی است. 

طی دوره مورد نظر      LMSتاالر گفتگوی سامانه آموزش مجازی    حضور فعاالنه و مشارکت حداکثری در .4

 داشته باشد.

  LMSسامانه    فارائه تکالی می بایست تکالیف محوله در زمان تعیین شده و با کیفیت مناسب در قسمت   .5

 ارائه شوند. 

دقیقه از طریق سامانه    30مشخص شده را بر اساس زمان مقرر و طی حداکثر زمان    ژورنال کالبهای  .6

LMS   الزاما محتوی سمینار، از یک هفته پیش از زمان ارائه، برای تایید به استاد مربوطه    ارائه دهند(

 ویان  جهت مطالعه از قبل قرار داده شود(. ارائه گردد، همچنین یک هفته قبل در اختیار سایر دانشج 
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، هر دانشجو موظف به استفاد از به روز ترین منابع و حداحقل دو مقاله مرتبط می  ژورنال کالب برای   .7

 باشد. 

منابع مورد استفاده    تیفی و ک  تی، کم%1۵عبارتند از: کامل بودن محتوا    ژورنال کالب  ی نمره ده  یارهایمع)

 تیو رعا  ی)وقت شناس   انیدانشجو  ری، ارائه محتوا به استاد و سا%20، ارائه خالصه دو مقاله روزآمد 10%

  لیو پاسخ و استفاده از وسا سش پر ،ی و جمع بند  ان ی)نحوه ب س یو روش تدر  ان ی، نحوه ب%۵نگارش(   نییآ

 . (.%20(  یکمک آموزش 

هفته بعد از اتمام کالس    ۵هر دانشجو موظف به ارائه یک خالصه مقاله)بیب کارت( تا ظرف حداکثر   .8

 بارگزاری گردد.  LMSمی باشد، بیب کارت آماده شده در قسمت تکالیف سامانه  

نام استاد و    ی نمره ده  یارهایمع) از: درج مشخصات کامل )شماره، عنوان کارت،  خالصه کارت عبارتند 

، استفاده از منابع جدید  %9محتوا در رابطه با موضوع و ترجمه   تیفی ؛ ک%2یر نویس ها و منبع( دانشجو، ز

 . (%4و تحقیقی 

 

 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل   مبنای ارزشیابی  

 %  ۵0 آزمون پایانی

 - آزمون یا آزمون های میان ترم

 %  20 ، تاالر گفتگو و چت روم حضور و مشارکت در کالس 

 %  20 انجام تکالیف 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : .1

a. Linda N. Urden, Kathleen M Stacy, Mary E Lough (2018) Critical 

Care Nursing: Diagnosis and Management. Elsevier: Latest edition 

b. Tonja M Hartjes (2018) AACN Core Curriculum for High Acuity, 

Progressive and Critical Care Nursing. Elsevier: Latest edition. 

c. Smith Fung GAO Yeung, Joyce. Core Topic in Critical. Cambridge 

University: Latest edition. 

d. Alspach Joanne. Core Curriculum for Critical Care Nursing. New 

York Press: Latest edition. 
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e. Burns Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing. Mc Graw Hill 

Education: Latest edition. 

 جدول زمان بندی دروس : 

 نام مدرس  روش تدریس  عنوان مطلب  ساعت  تاریخ
 دکتر نجفی آموزش مجازی   معرفی درس   8-10 3/9/1399

 دکتر نجفی آموزش مجازی   پرستاری مراقبت ویژه 8-10 10/9/1399

17/9/1399 8-10 
زمان ژورنال کالب 

 با هماهنگی 

 دکتر نجفی آموزش مجازی   مراقبت از چشم+ژورنال کالب

 دکتر نجفی آموزش مجازی   +ژورنال کالبمراقبت از دهان 8-10 24/9/1399

 دکتر نجفی آموزش مجازی   مراقبت از پوست  8-10 1/10/1399

8/10/1399 8-10 
زمان ژورنال کالب 

 با هماهنگی 

 دکتر نجفی آموزش مجازی   +ژورنال کالبمراقبت از پوست

1۵/10/1399 8-10 
زمان ژورنال کالب 

 با هماهنگی 

 دکتر نجفی آموزش مجازی   مراقبت های تغذیه ای

22/10/1399 8-10 
زمان ژورنال کالب 

 با هماهنگی 

 دکتر نجفی آموزش مجازی   مراقبت های تغذیه ای+ژورنال کالب

 دکتر نجفی آموزش مجازی   مراقبت تسکینی 8-10 29/10/1399

۶/11/1399 8-10 
زمان ژورنال کالب 

 با هماهنگی 

 دکتر نجفی آموزش مجازی   +ژورنال کالب مراقبت تسکینی

13/11/1399 8-10 
زمان ژورنال کالب 

 با هماهنگی 

 دکتر نجفی آموزش مجازی   +ژورنال کالبفرایند انتقال

20/11/1399 8-10 
زمان ژورنال کالب 

 با هماهنگی 

 دکتر نجفی آموزش مجازی   +ژورنال کالب مراقبت در منزل

 8-10 
زمان ژورنال کالب 

 با هماهنگی 

 دکتر نجفی آموزش مجازی   نوتوانی+ژورنال کالب 
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 (lesson Plan) درس  طرح

پرستاری و مامایی   نام دانشکده : 

 ایران

مراقبت های ویژه   گروه آموزشی : 

 و اورژانس

کارشناسی ارشد  مقطع تحصیلی: 

 پرستاری مراقبت های ویژه 

 -  پیش نیاز: مبانی مراقبت های پرستاری ویژه  نام درس : 

 نام مدرس:  دکتر طاهره نجفی

 : دکتر طاهره نجفی ولئنام مدرس مس

این دوره، آشنایی با مفاهیم و تعاریف پرستاری مراقبت های ویژه و اصول  هدف اصلی : هدف کلی درس 

 عمومی مراقبت های پرستاری در رفع نیازهای گوناگون مددجویان در بخش های مراقبت ویژه است. 
 

شماره 

 جلسه

اهداف 

 بینابینی

 تکلیف / پروژه  رسانه آموزشی   روش تدریس  اهداف ویژه 

پرستاری  1جلسه 

 مراقبت ویژه

 معرفی درس 

  ژه یو یمراقبت ها

 فیرا تعر یپرستار

 .دینما

 

مجازی،  روش 

و   گروهی  بحث 

 کالس وارونه

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF    وWORD   و

 پاورپوینت

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث

مراقبت از  2 جلسه
 پوست

 جیرا یها بیآس

 مارانیدر ب یپوست

بدحال را مشخص  

 .کند

و   ینگهدار ندیفرا

حفظ سالمت پوست 

بدحال    ارانیدر ب

در بخش  یبستر

را شرح  ژهیمراقبت و

 .دهد

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

فعال  مطالعه محتوا و شرکت 

 ، ارائه سمینار در بحث

مراقبت از  3جلسه 

پوست+ژورنال 

 کالب

و   یعموم  یمراقبت ها

 بی از آس یریشگیپ 

در حوزه  یپوست  یها

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث
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را   ژه یو یمراقبت ها

 .دهد حیتوض

زخم بستر و زخم 

  دهیچیپ  یفشار  یها

 .کند نییرا تع

 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

مراقبت از  4جلسه 

چشم+ژورنال 

 کالب

  ج یرا  یها  بیآس

ب  یچشم   ماران یدر 

پ  و  از   یریشگیبدحال 

 .کند  انیآنها را ب

و عوارض مرتبط    میعال

 یچشم  ی ها  بیبا آس

 کند  یابیرا ارز

ها.   ی مراقبت 

در    یپرستار چشم  از 

بدحال را انجام    مارانیب

 ¬.دهد

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث

مراقبت از  ۵جلسه 

دهان+ژورنال  

 کالب

  ج یرا  یها  بیآس

ب  یدهان   مارانیدر 

پ  و  از   یریشگیبدحال 

 .دیآنها را ذکر نما 

و عوارض مرتبط    میعال

را   ی دهان  یها  بیبا آس

  .کند یابیارز

 یپرستار  یمراقبت ها

ب در  دهان   مارانیاز 

 ¬.بدحال را انجام دهد

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث

مراقبت های     ۶ جلسه

 تغذیه ای

  یا هیتغذ تیوضع

بدحال را  مارانیب

 .دی نما یابیارز

  یو چگونگ  هیسوء تغذ

 مارانیآن در ب ریتاث

 .د یبدحال را ذکر نما

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث
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  نیتام یروش ها

در   یا هیتغذ یازهاین

بدحال را  مارانیب

 .انجام دهد

مراقبت های   7  جلسه 

تغذیه  

ای+ژورنال 

 کالب

  یی غذا  میرژ  راتییتغ

- یقلب یها یماریدر ب

  ، یتنفش  ، یعروق

  ، یعصب  ،یویکل

درون   یگوارش غدد  و 

 .را ذکر کند زیر

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث

مراقبت  8  جلسه 

 تسکینی

 یراحت نیتام یچگونگ

مراقبت   ماریب در 

 .را شرح دهد ینیتسک

  م یتصم  یچگونگ

زم  یریگ نحوه   نهیدر 

ب از    ماران یمراقبت 

بدحال در حال احتضار  

 .د یرا ذکر نما

حقوق در    یمسائل 

ب از    ماران یمراقبت 

بدحال در حال احتضار  

 .را ذکر کند

اخالق در    یمسائل 

بم از  در   مارانیراقبت 

  ح یحال احتضار را توض

 .دهد

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث

مراقبت  9جلسه 

+ژورنال تسکینی

 کالب

مسائل مربوط به قطع  

نمودن   متوقف  و 

ب از    ماران یمراقبت 

بدحال در حال احتضار  

 .کند انیرا ب

قطع   مورد    ا یدر 

از   ماریب  یجداساز

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث
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تهو  هیدستگاه 

صحبت   یکیمکان

 .دینما

زم عدم د  نهیدر  ستور 

  ی ویر  یقلب  یایاح

 .دهد حیتوض

جلسه  

10 

ب  ندیفرا فرایند انتقال  مارانیانتقال 

ا صحنه   زبدحال 

ب به    مارستان یحوادث 

 .را شرح دهد

ب  ندیفرا  مارانیانتقال 

ب به   مارستانیبدحال 

توض  گری د  یها   ح یرا 

 .دهد

اخل   ندیفرا انتقال 

 مارانیب  یمارستانیب

 .د یبدحال را ذکر نما

آماده  خصوص  در 

انتقال   یساز و 

منظور   زاتیتجه به 

ب شرح    ماریانتقال 

 .دهد

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

فعال  مطالعه محتوا و شرکت  

 ، ارائه سمینار در بحث

جلسه  
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مراقبت در 

+ژورنال منزل

 کالب

  مار یاصول مراقبت از ب

تهو  یکیمکان  هیتحت 

را   شگاه یدر منزل و آسا

 .دهد حیتوض

  مار یاصول مراقبت از ب

 یتراکتوستوم  یدارا

را   شگاه یدر منزل و آسا

 .شرح دهد

 

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث
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جلسه  
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نوتوانی+ژورنال 

 کالب

 مارانیب یاصول نوتوان

بدحال را بر شمارد و  

را  یتنفس ینوتوان

 .دهد حیتوض

در    ینوتوان اندامها 

  ان یبدحال را ب  مارانیب

 کند. 

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF  و پاورپوینت 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 سمینار در بحث، ارائه 

 

 


