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  اورژانسمراقبت های ويژه و    گروه آموزشی:پرستاری و مامايی                               دانشکده:

 کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت های  ويژه   تحصیلی: یرشتهو  مقطع  

   روانی(نیازهای ویژه گروه های آسیب پذیر در فوریت ها و حوادث )کودکان، سالمندان و بیماران  نام درس:

   نظری  د:نوع واحواحد        5/1     تعداد واحد:

 -   یش نیاز:پ

  2 ان:يتعداد دانشجو    مجازی مکان برگزاری:  (10-12)  سه شنبه زمان برگزاری کالس: 

 و خانم دکتر شریفیان   دکتر نجفیخانم  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر طاهره نجفی  مسئول درس:

  شرح دوره:

به دنبال بحران، نیازهای خاصییی محرم می شییودن ایا نیازها در برخی از  مره در گروه های آسیییب پذیری نظیر سییالمندان، 

کودکان و افراد بیمار و معرول  سیمی و بیماران با بحران های روانی به صیورا اورنانه های پکشیگی گسیترده یر می باشیدن ایا 

درس به منظور آشینایی با انوا  نیازها در افراد و بصویون نیازهای ویکه گروه های آسییب پذیر و همننیا راهگارهای کنترل و  

 رطرف نمودن آن نیازها ضرورا داردن

 هدف کلی: 

آنان را یعییا په از پایان ایا درس دانشجو باید بتواند گروه های در معرض خحر در  امعه را شناسایی، ویژگی ها و نیازهای  

 نماید و برای رفع نیازهای خان آنان برنامه ریکی کندن 

 

 :اختصاصیاهداف 

 در پایان ایا دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 معیت آسییب پذیر را یعری  کرده، انوا  آن را مشیصن نموده و اوامپ پیب بینی کننده و روه های یعییا  معیت در  .1

 معرض خحر را بیان کنندن

  معیت زنان باردار، کودکان و مسائپ و نیازهای سالمتی خان آنان را شرم دهندن .2

 خانواده های آسیب پذیر و مسائپ و نیازهای سالمتی خان آنان را ذکر کنندن   .3

 معرولیا  سمی، حرکتی و حسی را بررسی و مسائپ و نیازهای سالمتی انان را مشصن کرده و رفع نمایندن .4

 بر  معیت های آسیب پذیر و موانع دسترسی به خدماا سالمت را لیست کنندنسیاست های امومی موثر  .5

بررسیی نیازهای خان  معیت های در معرض خحر و ارائه مراقبت های پرسیتاری مبتنی بر یشیصین های پرسیتاری را   .6

 بیان کنندن

 نخانواده آنها را یوضیح دهد  معرولیا روانی و اورنانه های روانپکشگی، ارائه مراقبت های خان پرستاری به مدد ویان و .7
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 اساسی  های فرض پیش

 : است محرم زیر های فرض پیب ارشد، کارشناسی سحح در درسی انوان به

 می  الزم  بالینی پرستاریمهارا های   و   راحی یخردا پرستاری در  پایه ا ااطالا  دارای ارشد کارشناسیی دوره  دانشجویان -

 .باشند

 .هستند  رمصت یادگیری های روه و ان خای حرفه اهداف دارای دوره ایا دانشجویان -

 مدرسیا نظر یحت فردی کوشب و االقه با محابق و گرفته دهها  به را ودخ یادگیری مسئولیت که دارند آمادگی دانشجویان -

 .گیرند رههب آموزشی برنامه از مربوطه

  های تدريس:شیوه

 پرسب و پاسخ   سصنرانی برنامه ریکی شده   سصنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر ییم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حپ مسئره)  بحث گروهی

 ----------------- سایر موارد )لحفاً نام ببرید( 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

 کالس  در فعال حضور -

 کال  نورنالصورا   به را دوره اای در محرم ختالالاا به مربوط موضو  یك دانشجویان از یك  هر)  کال  نورنال برگکاری -

 طراحی ها کال  نورنال ایاا محتویا از پایانی آزمونی سواال از  یابر که است ذکر به الزمن کرد واهدخ ارائه دقیقه 45 امد در

 ن( شد واهدخ  یعییا دانشجویان و درس مسئول یوافق با ها کال  نورنال ارائه یاریخ .شود می

 کالس  در حضور از قبپ محالعه -

پژوهشی مریبط با مباحث ایا درس را به صورا بیب کارا )خالصه کارا( یهیه کند و در    -هر دانشجو موظ  است مقاله ارمی

 یاریخ مقرر یحویپ دهدن الزم به ذکر است که ارائه بیب کارا در قالب فایپ الگترونیك نیک قابپ قبول استن

 هفته بعد از ایمام کالس ارائه شودن  6داکثر یا حخالصه کارا 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پرونکتور اسالید  یصته و گچ  وایت برد

 -------------- سایر موارد  )لحفاً نام ببرید(  

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و  

 نمره کپ( % 100)

 % 5شرکت فعال و منظم در کالس و بحث های گروهی :  •

 %45:  یگالی ارائه  •

 % 50آزمون پایان یرم:  •
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 نوع آزمون

  غرط -صحیح  ور کردنی           ایچندگکینه       پاسخ کویاه     یشریحی

 سایر موارد )لحفا نام ببرید( : براساس ارائه یگالی  و سمینار

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

• Balber A. Emergency nursing made incredibly easy. Lippincott Williams and Wilkins. 

• Mcquillan KA. Makic MBF and Whalen E. Trauma nursing: from resuscitation through 

rehabilitation, Saunders. 

• Proehl JA. Emergency Nursing procedures. Saunders 
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