
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 
 

 

  مديريت پرستاری گروه آموزشی:پرستاری و مامايی                             دانشکده:

 کارشناسی ارشد، پرستاری مراقبت های  ويژه تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  (3مراقبت های ویژه پرستاری در اورژانس )پرستاری اورژانس  نام درس:

   ساعت 24نظری   د:نوع واحواحد        5/1     تعداد واحد:

 2پرستاری اورژانس  یش نیاز:پ

  ان:يتعداد دانشجوکالس     مکان برگزاری:                                      زمان برگزاری کالس:

  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: خانم محمدعلیها              مسئول درس:

  شرح دوره:

کلیوی و تروما را توضیح می دهد و شرح اقدامات و مراقبت های ویژه اداره بیماران با این درس بیماری سیستم تنفسی، قلبی، 

تشخیص ها و اختالالت مربوطه را بیان می کند. پرستاران تغییرات وضعیت تنفسی، قلبی، کلیوی و شرایط بیماران در وضعیت 

 .و مداخالت پرستاری مربوطه را فراگرفته و بکار می بندند تروما و همودینامیک را در بخش مراقبت های ویژه اورژانس آموخته

 هدف کلی: 

فراهم آوردن فرصتها و یادگیری در جهت آشنایی با اصول مراقبت های ویژه اورژانسی در بیماران تنفسی، قلبی، کلیوی و تروما و 

 همودینامیک می باشد.

 بینابینی:اهداف 

 بود: در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند

 ارزیابی پرستاری در بیماران تنفسی با نگاه خاص در بخش ویژه اورژانس نمایند. .1

 تشخیص های رایج پرستاری در بیماران تنفسی را مشخص نمایند. .2

 مشکالت بالینی ویژه بیماران تنفسی را ذکر کنند.  .3

 هند.ارزیابی پرستاری در بیماران قلبی با نگاه ویژه در موقعیت اورژانس را انجام د  .4

 تشخیص های رایج پرستاری در بیماران قلبی را لیست کنند. .5

 مشکالت بالینی ویژه بیماران قلبی را بیان کنند. .6

 .نمایند اورژانس ویژه بخش در خاص نگاه با کلیوی بیماران در پرستاری ارزیابی .7

 .نمایند مشخص را کلیوی بیماران در پرستاری رایج های تشخیص .8

 .کنند ذکر را کلیوی بیماران ویژه بالینی مشکالت .9

 مداخالت اورژانسی کلیه را بیان نمایند. .10

 جنبه عمومی آسیب و ارزیابی پرستاری در تروما را توضیح دهند. .11

 تشخیص های رایج پرستاری در بیماران ترومایی را بیان کنند.  .12
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 آسیب های وارده بر سیستم های مختلف را ذکر نمایند. .13

 مشکالت بیماران مبتال به اختالالت یادشده را بیان کنند. کاربرد فرآیند پرستاری در حل .14

  های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 
 

 )لطفا شرح دهید( تکالیف دانشجو:وظايف و 

 از دانشجویان انتظار می رود:

 دارای زیربنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد نظر باشند. .1

با استفاده از مطالب تدریس شده سعی در گسترش معلوماات خاود از طریاط مطالعاات کتابخاناه ای نماوده و یافتاه هاای  .2

 آموزش های پرستاری بکار گیرند.پژوهش های جدید را در جهت بهبود کیفیت 

 با کاربرد منابع علمی جدید و یافته های حاصل از پژوهش ها تکالیف خود را تهیه کنند. .3

 مسئولیت فراگیری هر چه بیشتر خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه  های آموزشی خود را پیگیری کنند. .4

 محل های کارآموزی حضور یابند. بطور منظم و بدون غیبت در کالس های درس و .5

 در مباحث علمی کالس شرکت فعال داشته باشند. .6

 ارتباط با استاد ی( به عنوان کمک آموزشی و برقرارLMSاستفاده از نرم افزار آموزش از راه دور ) .7

 در تاریخ های مقرر تکالیف نظری خود را ارائه دهند.  .8

موضوعی را انتخاب نموده و به صاورت انفارادی در زماان تعیاین شاده هر دانشجو براساس موضوعات پیشنهادی این دوره،  .9

 دقیقه ارائه نماید.  15سمیناری را به مدت 

دانشجو مؤظف است حداقل یک هفته قبل از سمینار مطالب )شامل متن تایپ شاده و پاورپوینات هاا( را باه ت ییاد اساتاد  .10

 دانشجویان در بحث گروهی شرکت نمایند.برساند و در اختیار سایر دانشجویان قرار دهد تا همه 

الزم است دانشجو برای تهیه مطالب سمینار از کتب جدید و حداقل خالصه دو مقاله روزآمد و مارتبط باا موضاوس اساتفاده  .11

 نماید.ضروری است دانشجو محتوای سمینار و مقاالت مورد استفاده را به استاد مربوطه تحویل دهد. 

، ارائه %10منابع مورد استفاده  تیفیو ک تی، کم%15عبارتند از: کامل بودن محتوا  ییدانشجو ناریسم ینمره ده یارهایمع

و  انی، نحوه ب%5نگارش(  نییآ تیو رعا ی)وقت شناس انیدانشجو ری، ارائه محتوا به استاد و سا%20خالصه دو مقاله روزآمد

 .%20( یکمک آموزش لیو پاسخ و استفاده از وسا سشپر ،یو جمع بند انی)نحوه ب سیروش تدر

پژوهشی مرتبط با مباحث این درس را به صورت بیب کارت )خالصه کارت( تهیه کند  -هر دانشجو موظف است مقاله علمی .13

 و در تاریخ مقرر تحویل دهد. الزم به ذکر است که ارائه بیب کارت در قالب فایل الکترونیک نیز قابل قبول است.

 هفته بعد از اتمام کالس ارائه شود.  6داکثر تا حخالصه کارت  .14
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خالصه کارت عبارتند از: درج مشخصات کامل )شماره، عنوان کارت، نام استاد و دانشجو، زیر نویس ها  ینمره ده یارهایمع .15

 %4 ی، استفاده از منابع جدید و تحقیق%9 محتوا در رابطه با موضوس و ترجمه تیفی؛ ک%2 و منبع(

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  تخته و گچ  وایت برد

 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره کل(% 100)

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

  مقاله   2ارائه سمینار به همراه خالصهEvidence Based Medicine  : 30مرتبط با عنوان انتخاب شده% 

  :15ارائه کارت خالصه% 

  :50آزمون% 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 سایر موارد )لطفا نام ببرید( : براساس ارائه تکالیف 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


