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   (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی:   مشخصات

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

مراقبت های ویژه پرستاری در اورژانس  :  نام درس 

 ( 3)پرستاری اورژانس 

 اورژانس کارشناسی ارشد، پرستاری : رشته تحصیلی

 

 

 مشخصات درس: 

مراقبت های ویژه    نام درس:

 3 پرستاری در اورژانس 

 2پرستاری اورژانس   پیش نیاز: واحد نظری   5/1  تعداد واحد:

 1399-1400 سال تحصیلی اول  زمان برگزاری :     نیمسال

 دکتر طاهره نجفی: نام مدرس 

 دکتر طاهره نجفی نام مدرس مسوول درس : 

 ۶08داخلی    021- 43۶51000شماره تماس: 

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

تنفسی، قلبی،  هدف اصلی این دوره، آشنایی با اصول پرستاری مراقبت های ویژه در بیماری های هدف کلی : 

 باشد.، میکلیوی و تروما

 :  1اهداف اختصاصی

 رود که دانشجو:در پایان این دوره انتظار می
 نماید.بتواند بیمار دچار اختالالت اورژانسی تنفسی در بخش مراقبت های ویژه را ارزیابی  .1

 قادر به تشخیص گذاری پرستاری بیماران دارای اختالالت تنفسی اورژانسی باشد. .2

 کند. ذکرهمراه بیماران دارای اختالالت اورژانسی تنفسی را  بالینی  مسایل و وضعیت های  .3

 قادر با ارزیابی بیماران دچار اختالالت اورژانسی قلبی در حوزه مراقبت های ویژه باشد. .4

 های پرستاری مناسب را تعیین کند. برای بیماران دارای اختالالت اورژانسی قلبی، تشخیصبتواند  .5

 ی را بیان کند.بلماران دارای اختالالت اورژانسی قهای پیچیده و مشکالت بیوضعیت .6

 قادر باشد بیماران دارای اختالالت اورژانسی کلیوی را از دید پرستاری مراقبت های ویژه، ارزیابی کند.  .7

 های پرستاری، برای بیماران دچار اختالالت اورژانسی کلیوی باشد.ر به تعیین تشخیصقاد .8

های حل این مشکالت را  ضمن بیان مشکالت همراه بیماران دارای اختالالت اورژانسی کلیوی، روش  .9

 نیز ذکر نماید. 

 توضیحات الزم در راستای ارزیابی بیماران ترومایی را ارائه دهد. .10

 تشخیص گذاری پرستاری برای بیماران ترومایی باشد. قادر به   .11

 ها و مشکالت همراه بیماران ترومایی را ذکر نماید.قادر باشد، آسیب .12

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان : 

 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 ) . 

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

 تمامی مطالب جلسات بعد توسط دانشجویان مطالعه می گردد(. 

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

 انجام تکالیف محوله، جدیت داشته باشد.

 
 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است .  1
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برای دانشجویان    (LMSدر سامانه آموزش مجازی)  حضور به موقع و بدون غیبت در تمامی کالس ها .3

 الزامی است. 

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

 داشته باشد.

  LMSسامانه    ارائه تکالیفمی بایست تکالیف محوله در زمان تعیین شده و با کیفیت مناسب در قسمت   .5

 ارائه شوند. 

  LMSدقیقه از طریق سامانه    15سمینارهای مشخص شده را بر اساس زمان مقرر و طی حداکثر زمان   .6

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

 اده شود(. گردد، همچنین یک هفته قبل در اختیار سایر دانشجویان  جهت مطالعه از قبل قرار د

 برای سمینار، هر دانشجو موظف به استفاد از به روز ترین منابع و حداحقل دو مقاله مرتبط می باشد. .7

منابع مورد    تیفیو ک   تی، کم%15عبارتند از: کامل بودن محتوا    ییدانشجو  ناریسم  ینمره ده  یارهایمع)

و    ی)وقت شناس   انیدانشجو  ریتاد و سا، ارائه محتوا به اس %20، ارائه خالصه دو مقاله روزآمد % 10استفاده  

و پاسخ و استفاده از    سشپر ، یو جمع بند  انی)نحوه ب س یو روش تدر ان ی، نحوه ب%5نگارش(   نییآ تیرعا

 .(.%20( یکمک آموزش  لیوسا

هفته بعد از اتمام کالس    5هر 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  

 %  50 آزمون پایانی

 - آزمون یا آزمون های میان ترم

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

 %  30 انجام تکالیف  
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 منابع پیشنهادی برای مطالعه : .1

a. Balber A. Emergency nursing made incredibly easy. Lippincott 

Williams and Wilkins. 

b. Mcquillan KA. Makic MBF and Whalen E. Trauma nursing: from 

resuscitation through rehabilitation, Saunders. 

c. Proehl JA. Emergency Nursing procedures. Saunders . 

 جدول زمان بندی دروس : 

 نام مدرس  روش تدریس  عنوان مطلب  ساعت  تاریخ شماره جلسه 

درس و اورژانس  ارائه 10-8 25/۶ 1جلسه 

 قلب

آموزش مجازی و کالس  

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

کالس  آموزش مجازی و  اورژانس قلب 10-8 1/7 2 جلسه

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

آموزش مجازی و کالس   اورژانس قلب 10-8 8/7 3جلسه 

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

آموزش مجازی و کالس   اورژانس قلب 10-8 15/7 4جلسه 

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

مجازی و کالس  آموزش  اورژانس تنفس 10-8 22/7 5جلسه 

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

آموزش مجازی و کالس   اورژانس تنفس 10-8 29/7 ۶جلسه 

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

آموزش مجازی و کالس   اورژانس تنفس 10-8 ۶/8 7جلسه 

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

اورژانس کلیه و  10-8 13/8 8جلسه 

 مجاری ادراری 

آموزش مجازی و کالس  

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

اورژانس کلیه و  10-8 20/8 9جلسه 

 مجاری ادراری 

آموزش مجازی و کالس  

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

آموزش مجازی و کالس   اورژانس تروما 10-8 27/8 10جلسه 

 ( Flipped classroomوارونه)

 نجفیدکتر 

آموزش مجازی و کالس   اورژانس تروما 10-8 4/8 11جلسه 

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی

آموزش مجازی و کالس   اورژانس تروما 10-8 11/8 12جلسه 

 ( Flipped classroomوارونه)

 دکتر نجفی
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 (lesson Plan) درس  طرح

پرستاری   نام دانشکده : 

 و مامایی ایران 

کارشناسی ارشد  مقطع تحصیلی:  مراقبت های ویژه و اورژانس  گروه آموزشی : 

 اورژانس پرستاری 

 2  پرستاری اورژانس پیش نیاز: 3  پرستاری اورژانس نام درس : 

 نام مدرس:  دکتر طاهره نجفی

 : دکتر طاهره نجفی ولئنام مدرس مس

دوره، آشنایی با اصول پرستاری مراقبت های ویژه در بیماری های تنفسی،  هدف اصلی این : هدف کلی درس 

 باشد.قلبی، کلیوی و تروما، می
 

شماره 

 جلسه

اهداف 

 بینابینی

 تکلیف / پروژه  رسانه آموزشی   روش تدریس  اهداف ویژه 

درس و  ارائه 1جلسه 

 اورژانس قلب

طرح - با  آشنایی 

درس، محتوای دوره ،  

ارزشیابی و  روش های  

 تدریس. 

و  - آناتومی  بر  مروری 

سیستم   فیزیولوژی 

 قلبی. 

ارزیابی  - و  بررسی 

 پرستاری سیستم قلب. 

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

و  - اورژانس تنفس 2 جلسه آناتومی  بر  مروری 

سیستم   فیزیولوژی 

 تنفسی.

در - پرستاری  ارزیابی 

 سیستم تنفسی.

حاد  - نارسایی  بررسی 

عالیم،   علل،  تنفسی، 

های   مراقبت  و  درمان 

 آن.

وارونه،  کالس 

گروهی،   بحث 

تاالر   در  بحث 

سامانه  گفتگوی 

LMS  

سامانه آموزش مجازی 

LMS  استفاده از فایل ،

PDF پوینت و پاور 

مطالعه محتوا و شرکت فعال  

 ، ارائه سمینار در بحث
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آشنایی و مرور ایست - اورژانس قلب 3جلسه 

عالیم،   علل،  قلبی، 

های   مراقبت  و  درمان 

در   ویژه  پرستاری 

اورژانس پرستاری قلب 

 آن.

مرور و بررسی سندرم -

علل،   کرونری،  حاد 

و   تشخیص  عالیم، 

مراقبت های پرستاری 

 مربوط به آن.

ریتم  - اختالل  بررسی 

و   عالیم  مرور  و  قلبی 

های   مراقبت  و  علل 

 ویژه پرستاری.

احیای  - بر  مروری 

 مغزی و ریوی.-قلبی

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  

 مینار ، ارائه سدر بحث

علل،  - اورژانس تنفس 4جلسه  بر  مروری 

و   درمان  تشخیص، 

مراقبت های پرستاری 

دیسترس   سندرم 

 تنفس حاد. 

علل،  - عالیم،  بررسی 

های   مراقبت  و  درمان 

به  مربوط  ویژه 

انسداد   و  پنومونی 

 مزمن ریوی.

مروری بر آسم، علل،  -

و   درمان  عالیم، 

مراقبت های پرستاری 

  آن.

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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ارزیابی  - اورژانس قلب 5جلسه  و  بررسی 

شوک،  اختالل 

آنوریسم  و  پریکاردیت 

علل،   منظر  از  قلبی 

و   و  عالیم  درمان 

 مراقبت های مربوطه. 

ارزیابی  - و  بررسی 

به  مبتال  بیماران 

فشاری   پر  اختالل 

 خون. 

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

علل،  - اورژانس تنفس   ۶ جلسه مرور  و  بررسی 

و   درمان  عالیم، 

مراقبت های پرستاری 

اختالالت،   در  ویژه 

ریوی،  آمبولی 

خود  پنوموتوراکس 

 بخودی.

بر - مروری  و  بررسی 

استنشاقی   صدمات 

سندرم  و  ریوی 

 آسپیراسیون. 

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

مرور - اورژانس تروما 7  جلسه  و  بررسی 

مراقبت های پرستاری 

ویژه در ترومای قفسه 

 سینه. 

های  مرور  - مراقبت 

مربوط  پرستاری  ویژه 

در  اختالالت  به 

 ترومای شکمی. 

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

اورژانس کلیه و  8  جلسه 

 ادراری مجاری 

و  - آناتومی  بر  مروری 

سیستم   فیزیولوژی 

 کلیوی.

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 ، ارائه در بحث
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ارزیابی پرستاری در   -

به   مربوط  اختالالت 

 کلیه.

اورژانس کلیه و  9جلسه 

 مجاری ادراری 

ارزیابی  - و  بررسی 

اختالالت نارسایی حاد   

و مزمن کلیوی، از نظر 

و   درمان  عالیم،  علل، 

مراقبت های پرستاری 

 ویژه. 

های  - مراقبت  بررسی 

در   ویژه  پرستاری 

 صدمه حاد  کلیوی.

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

جلسه  

10 

های  - اورژانس تروما مراقبت 

در   ویژه  پرستاری 

سر،  های  اورژانس 

 صورت و ستون فقرات. 

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

جلسه  

11 

اورژانس کلیه و 

 مجاری ادراری 

مروری بر درمان های  -

جایگزین در اختالالت 

 کلیوی.

اورژانسی - مداخالت 

ویژه در ترومای کلیوی 

 و اختالل رابدومیولیز 

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

جلسه  

12 

های  - اورژانس تروما مراقبت 

مربوط  ویژه  پرستاری 

 به اختالل سوختگی.

اقدامات  - بر  مروری 

در   ویژه  پرستاری 

مسمومیت   اورژانس 

 ها. 

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  

 در بحث، ارائه سمینار 

 

 


