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  پرستاری گروه آموزشی:       پرستاری و مامایی خرم اباد    دانشکده:

 9311-9317: نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی                  کارشناسی ارشد پرستاری ویژه  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

  ی و کاربرد آن هامراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه و نظریه ها، الگوهای پرستار : نام واحد درسی
  -یش نیاز:پ    نظرید: نوع واح  3 تعداد واحد:

 تحصیالت تکمیلی 4کالس شماره  مکان برگزاری:  10-8شنبه یکو  12-10شنبه زمان برگزاری کالس: 

                     14-13شنبه ساعات مشاوره با دانشجو:     8 تعداد دانشجویان:

 و رئوفی خادمیخانم های دکتر حسنوند،  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید دکتر مژگان خادمی مسئول درس:

 1331مهر  طرح: بازبینی

دانش نظری و کاربردی مربوط به اصول عمومی مراقبت های پرستاری یکی از مباحثی است که در  شرح دوره:

ران مختلف تأکید داشته و به بخش های مختلف مراقبت ویژه مورد نیاز می باشد. این درس بر نیازهای عمومی بیما
پرستاران بخش های ویژه کمک می کند تا با برخورداری از دانش زیربنایی، با رویکردی کل نگر و همچنین چند 

رشته ای به نیازهایی از قبیل حمایت عاطفی، تسکین درد، مراقبت پایانی و مراقبت های جسمی اولیه نگریسته و بر 

بخش ویژه یکی از حساس ترین موقعیت هایی تأمین این نیازها اقدام نمایند. اساس شواهد نوین علمی در جهت 
است که نیازمند پرستارانی متخصص است تا با به کارگیری دانش علمی به ایفای نقش و انجام وظایف حرفه ای خود 

پردازش شده اند. رشد  کاربرد نظریه هایی است که به خوبیبپردازند. ارائه مراقبت با کیفیت در این بخش ها نیازمند 

زاییده رویکرد علمی و تولید نظریه ها می باشد. نظریه ها، هویت حرفه ای پرستاری را در میان تیم  ،حرفه پرستاری

چند رشته ای حفظ می نمایند و به رشته فرصتی می دهند تا ماهیت ویژه و نقش خود را در حیطه مراقبت سالمت 
ش فعلی را سازمان می دهند بلکه به خلق نوآوری های جدید و مهمی که می توانند نظریه ها نه تنها دانبیان نماید. 

در عملکرد عالی پرستاری مؤثر باشند، کمک می نمایند. به همین دلیل هر دانشجوی پرستاری نیازمند آشنایی با 

یژه می باشد. از آن نظریه ها، مبانی و اصول نظریه پردازی و چگونگی به کار گیری آن ها به خصوص در بخش های و
جایی که در تدوین برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه از این امر مهم غفلت شده است در اغلب 

دانشکده های پرستاری و مامایی تالش شده است تا به نحوی این نقص، جبران گردد. در همین راستا در دانشکده 

لگوهای پرستاری و کاربرد آن ها به عنوان مکمل مراقبت های پرستاری نظریه ها، اپرستاری و مامایی خرم آباد نیز 

 در بخش های مراقبت ویژه تعریف شده است. بنابراین این درس در دو بخش ارائه می گردد. 

 ساعت( 91بخش اول: مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه )

 : سرکار خانم رئوفیمدرس

 ی مراقبت پرستاری در بخش های مختلف مراقبت ویژهآشنایی با اصول عمومهدف کلی: 

 از هر دانشجو انتظار می رود در پایان این بخش موفق به کسب صالحیت های ذیل شده باشد: اهداف ویژه:

  شرح و مقایسه اختالالت عاطفی کوتاه و دراز مدت ناشی از بستری شدن در بخش های ویژه 

  بدحال و توضیح شاخص های این اختالالتشرح اصول ارزیابی وضعیت عاطفی بیماران 

  ،تنظیم برنامه مراقبت چند رشته ای با مشارکت خانواده، پرستار، پزشک، روان پزشک، روحانی، پلیس

 سازمان ها و نهادهای اجتماعی و مردمی و دولت 

   تنظیم معیارهای اساسی در ارزشیابی مداخالت درمانی و مراقبتی برای اختالالت عاطفی 
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 انیزم های ایجاد درد، اصول ارزیابی درد، بررسی علل، درجه بندی شدت درد و اصول اداره و شرح مک

 درمان درد حاد 

  شرح اصول مراقبت های تسکینی کامل در بیماران بدحال در آستانه مرگ 

 شرح اصول پرستاری در مرگ بیماران بدحال، نکات حقوقی و دستور عدم احیای قلبی و ریوی 

 رگ مغزی و چگونگی مراقبت از بیماران مرگ مغزی کاندید اهدای عضو و غیر کاندیدشرح معیارهای م 

  شرح اصول آماده سازی و انتقال تجهیزات به منظور انتقال بیمار و چگونگی انتقال بیماران بدحال از

 صحنه حوادث به بیمارستان،  به بیمارستان های دیگر، انتقال داخل بیمارستانی،

  تنفسی، اندام ها و سایر اعضا در بیماران بدحال شرح اصول نوتوانی 

  شرح اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، درجه بندی و عوارض آسیب های رایج پوستی و به ویژه زخم های بستر در

 بیماران بدحال

  طراحی فرایند پرستاری برای مبتالیان و افراد در معرض خطر آسیب های رایج پوستی و به ویژه زخم های

 ماران بد حال بستر در بی

  شرح اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، آسیب های رایج مو و ناخن ها در بیماران بدحال 

 مو و ناخن ها در بیماران بدحال افراد در معرض خطر آسیب های طراحی فرایند پرستاری از مبتالیان و 

  شرح اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، آسیب های رایج دهان و دندان در بیماران بدحال 

 دهان و دندان در بیماران بدحال افراد در معرض خطر آسیب های احی فرایند پرستاری از مبتالیان وطر 

 شرح اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، درجه بندی و عوارض آسیب های رایج چشمی در بیماران بدحال 

 ن بدحال طراحی فرایند پرستاری برای مبتالیان و افراد در معرض خطر آسیب های رایج چشمی در بیمارا 

 شرح اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، درجه بندی و عوارض سوءتغذیه در بیماران بدحال 

  طراحی فرایند پرستاری برای تغذیه زود هنگام و مناسب در بیماران بدحال )با تمرکز بر ابزارهای بررسی

 وضعیت و مقایسه و انتخاب روش های تغذیه(

 : ش های تدریس ـ یادگیریرو

 پرسش و پاسخ، جست و جو و کار انفرادی و گروهی در کالس و کتابخانهبحث گروهی، ، برگزاری سمینار

 :وظایف دانشجویانفعالیت های یادگیری و 

 مطالعه مطالب از منابع معتبر پیش از کالس 

   مطالعه مقاالت جدید و معتبرISI  پرستاری مرتبط با موضوع هر جلسه 

 ه مطالب و گزارش کتبی و شفاهی به موارد زیر توجه گردد:ارائه یک سمینار توسط هر دانشجو، در تهی 

 .مطالب با توجه به اهداف بیان شده در این طرح درس و همچنین برنامه آموزشی رشته تهیه شوند 

  و جدید مقاله معتبر 1کتاب انگلیسی معتبر و  4در تهیه مطالب حداقل از ISI  استفاده شود و گزارش در

سانتیمتر تهیه گردد. از  2و حاشیه های  24فاصله خطوط ، 14ای با فونت  صفحه 11-10فایل قالب یک 

 منابع ترجمه و فارسی جداً خودداری شود. کاربرد 
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  .در ارائه مطالب از یک وسیله سمعی بصری مناسب استفاده شود 

  در صورت امکان حداقل یک هفته قبل اطالع رسانی از طریق مسئولین و برد های انجمن علمی

ویان و همچنین کمیته تحقیقات دانشجویی به عمل آید تا دانشجویان کارشناسی نیز امکان استفاده دانشج

 همراه خواهد بود.نمره اضافه /. 1 شته باشند. ارائه عمومی با از این جلسات را دا

  پروژکتور اسالیدد و وایت برسایل کمک آموزشی: و

 ایچندگزینهه، پاسخ کوتا ،تشریحی :نوع آزمون

 : ابع پیشنهادی برای مطالعهمن
1. Chulay M and Burns S. AACN essentials of critical care nursing 2nd Ed, 2010. 
2. Alspach J, core curriculum for critical care nursing last Ed. 

3. Ulrich SP,  Canale SW, Nursing care planning guides: for adults in acute, 
extended and home care settings last Ed. 

 

 

 

 

 

 

 جلسه( 8ارزشیابی بخش اول )

 معیارهای ارزشیابی نمره توضیحات

 ./.1هر جلسه 

جلسه محروم خواهد شد. در  دانشجو در صورت غیبت، از کلیه امتیازات فعالیت های

 صورت غیبت بیش از حد مجاز، مطابق با مقررات آموزشی برخورد خواهد شد.

 حضور و غیاب /.4

 /.51منبع با شرایط ذکر شده  10استفاده از حداقل 

 /.1تسلط بر محتوا 

 /. 21استفاده از ابزار مناسب ارائه 
 /.1گزارش کتبی با رعایت اصول نگارش علمی و ذکر منابع 

 سمینار بخش اول 2

 مشارکت در بحث گروهی  4/1 /.2هر جلسه 

 /. 3تسلط به محتوای مقاله و ارائه در کالس هر جلسه 

 /.2صفحه ای و فایل هر مقاله  2ارائه خالصه مکتوب 

ارائه مقاله مرتبط با موضوع  1

 مورد 2جلسات حداقل 

 آزمون کتبی  8/1 انواع سواالت تشریحی، تستی و ... 

لب مشارکت کمیته *در صورت برگزاری سمینار با حضور دانشجویان کارشناسی و ج
 /. به کل نمره اضافه خواهد شد. 51/. تا 1و انجمن علمی دانشجویان  تحقیقات

 جمع نمرات  1/1

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Puderbaugh+Ulrich%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Suzanne+Weyland+Canale%22
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 ساعت( 33پرستاری و کاربرد آن ها ) ب( بخش دوم: نظریه ها، الگوهای

 مدرس: خانم دکتر حسنوند و خانم دکتر خادمی 

آشنایی با اصول و مبانی تولید و به کارگیری نظریه ها و همچنین شناخت برخی نظریه های رایج هدف کلی: 

 پرستاری.

 یل شده باشد:از هر دانشجو انتظار می رود در پایان دوره موفق به کسب صالحیت های ذاهداف ویژه:

 شناخت و مقایسه مفاهیم اساسی دانش، علم، رشته، قلمرو، مدل، نظریه، پدیده، مفهوم، گزاره، پیش فرض 

  شناخت و مقایسه سطوح مختلف دانش پرستاری شامل متاپارادایم، فلسفه، مدل پنداشتی، نظریه )نوع

 شناسی بر حسب قلمرو و هدف(

  پرستاری تبیین اهمیت نظریه و نظریه پردازی در 

  مقایسه مدل طبی با نظریه های پرستاری،  تحلیل و نقد عملکرد روزانه فعلی پرستاران و شناسایی عناصر

 مدل طبی در عملکرد فعلی 

  شرح روند تاریخی توسعه نظریه ها در پرستاری 

 )شناخت عناصر اساسی نظریه های پرستاری )پیش فرض، مفهوم، گزاره 

  مبتنی بر نظریه شناخت اصول و مبانی عملکرد 

  شناخت و مقایسه خاستگاه و منابع نظری، پیش فرض ها، مفاهیم، گزاره ها و مقبولیت و کاربرد فلسفه ها

 .... و نظریه های دانشمندان پرستاری شامل نایتینگل، واتسون، پپالو، روی، اورم،

 اسب نظریه با موقعیت(تعیین الزامات پیش از به کارگیری نظریه )تحلیل شرایط و موقعیت و بررسی تن 

  تدوین برنامه عملیاتی برای به کارگیری نظریه ها )مطابق با فرآیند پرستاری( در موقعیت های واقعی 

 روش های تدریس ـ یادگیری: 

 پرسش و پاسخ، جست و جو و کار انفرادی و گروهی در کالس و محیط بالینبحث گروهی، سخنرانی، 

 :جویاندانشفعالیت های یادگیری و وظایف 

 دانشجو موظف است مطالب مورد نیاز را مطابق با برنامه و منابع ) مطالعه کتب مرتبط پیش از کالس
ای ارائه شفاهی و کامل مطلب داشته باشد. همچنین تسلط کامل بری به طور کامل مطالعه و پیشنهاد

 (رائه دهد.با ذکر دقیق منابع ا A4صفحه  3خالصه ای مکتوب از مطالعات هر جلسه حداقل در 

 به صورت مکتوب و شفاهی  ظریه و ارائه خالصه ای جامع درباره کاربرد هر ن معتبر انگلیسی مطالعه مقاله 

  و یا پیروان آن ها  نظریه پردازانهایی گویای فعالیت های معرفی سایت 

 انجام تمرین های تفکر انتقادی معرفی شده در هر جلسه 

 ه مطالعه، تمرین و یا جست و جو اختصاص داده می شود. استفاده مناسب از ساعات کالسی که ب 

  مشارکت در بحث ها و پاسخ گویی به سواالت 

  جلسه همانارائه به موقع تکالیف در 

 گزارش شفاهی از یک وسیله سمعی ـ بصری مناسب استفاده شود.   در 

 .لطفاً در همه جلسات، طرح درس را به همراه داشته باشید 

 فعالیت اختیاری: 
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 کالیف عملی:  ت

  جست و جو و شناسایی ژورنال های تخصصی که متمرکز بر فلسفه و نظریه های پرستاری می
 .)اختیاری(باشند

  حضور در یکی از بخش های تعیین شده به مدت یک روز، مشاهده و بررسی عملکرد بالینی پرستاران
از مصاحبه های رسمی یا غیر رسمی  )مشاهده رفتارها و تعامالت، اسناد و مدارک، در صورت لزوم استفاده

با پرستاران/مددجویان( تحلیل داده ها و استخراج ویژگی های کلیدی، مقایسه یافته ها با عناصر مدل 

طبی، مقایسه یافته های خود با متون موجود و ارائه گزارش مکتوب از روند فوق )تعدد روش های 
 داده ها، مقایسه یافته های خود با متون موجود(  گردآوری داده، استفاده از یک روش مناسب در تحلیل

  پروژکتور اسالیدد و وایت برسایل کمک آموزشی:  و

  ایچندگزینهه، پاسخ کوتا ،تشریحی :نوع آزمون

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
1. Alligood, M R. Nursing theorists and their work 8th .St. Louis: Mosby, 2014. 
2. Alligood, M R. Nursing theory utilization and application 5th .St. Louis: 

Mosby, 2014. 
3. Fawcett, J. Contemporary nursing knowledge: analysis and evaluation of 

nursing models. Philadelphia, F.A. Davis Company, 2006. 
4. George, J B. Nursing theories. The base for professional nursing practice 

5th.New Jersy: Prentice hall. 2002. 

5. Meleis, A I. Theoretical Nursing, Development & Progress 5th . Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins.2012. 
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 جلسه( 91بخش دوم )ارزشیابی 

 معیارهای ارزشیابی نمره توضیحات

 ./.1هر جلسه 
محروم خواهد شد. در امتیازات فعالیت های جلسه از کلیه دانشجو در صورت غیبت، 

 صورت غیبت بیش از حد مجاز، مطابق با مقررات آموزشی برخورد خواهد شد.

 حضور و غیاب  /.8

 مطالعه مباحث و مشارکت در بحث  2/3 /. 1تسلط به موضوع و مشارکت در بحث هر جلسه 

 /.1ارائه گزارش مکتوب هر جلسه 

 جست و جو و پاسخ به سواالت  4/1 /.2هر مورد 

 نظریه  مطالعه مقاله کاربردی 2 /.4تسلط به محتوای مقاله و ارائه در کالس هر جلسه 
 /.4صفحه ای و فایل هر مقاله  1ارائه خالصه مکتوب  مورد  2حداقل 

 /.2 (2015-2013جدید بودن مقاله )

رفی سایت هر نظریه پرداز و ژورنال مع 41/0 ./.1معرفی هر سایت/ژورنال در کالس 
 مورد(  3تخصصی )حداقل 

 نمره مازاد 
 /.1گزارش مکتوب دقیق از اجزای هر سایت و یا مشخصات هر ژورنال  

 مورد( 3تمرین های تفکر انتقادی )حداقل 3/0 /. ، گزارش مکتوب ضروری است.3هر جلسه 

 /.2حبه( تعدد روش های گردآوری داده )مشاهده، اسناد، مصا
 /.2استفاده از یک روش مناسب در تحلیل داده ها  

 /.2مقایسه یافته های خود با متون موجود

تحلیل عملکرد پرستاران بر اساس مدل  1

 )مربوط به جلسات اول و دوم( طبی

 آزمون نهایی  4 از انواع سواالت در ارزشیابی استفاده خواهد شد. 

 /.41نمره مازاد مربوط به معرفی سایت *
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  تاریخ مدرس موضوع وظایف فراگیران

 معرفی درس حضور در کتابخانه و آشنایی با منابع 

مقدمه، ترمینولوژی، مقایسه مدل طبی با 

ی پرستاری، انواع نظریه مدل ها و نظریه ها

 و اجزای ان

  .5 51/7/69 دکتر خادمی

  .2 59/7/69 دکتر حسنوند معرفی نظریه روی  مشارکت طبق برنامه

  .3 22/7/69 دکتر خادمی معرفی فلسفه نایتینگل و کابرد ان مشارکت طبق برنامه

  .4 23/7/69 دکتر حسنوند کاربرد نظریه روی  مشارکت طبق برنامه

  .1 26/7/69 دکتر خادمی معرفی فلسفه واتسون مهمشارکت طبق برنا

  .9 33/7/69 دکتر حسنوند معرفی نظریه کینگز   مشارکت طبق برنامه

  .7 9/8/69 دکتر خادمی کاربرد فلسفه واتسون مشارکت طبق برنامه

  .8 7/8/69 دکتر حسنوند کاربرد نظریه کینگز مشارکت طبق برنامه

  .6 53/8/69 کتر خادمید معرفی نظریه پپالو مشارکت طبق برنامه

  .53 54/8/69 دکتر حسنوند معرفی نظریه راجرز مشارکت طبق برنامه

  .55 23/8/69 دکتر خادمی کاربرد نظریه پپالو  مشارکت طبق برنامه

  .52 25/8/69 دکتر حسنوند کاربرد نظریه راجرز مشارکت طبق برنامه

  .53 27/8/69 دکتر خادمی معرفی نظریه اورم  مشارکت طبق برنامه

  .54 28/8/69 یل تعط

  .51 4/6/69 دکتر خادمی کاربرد نظریه اورم  مشارکت طبق برنامه

  .59 1/6/69 دکتر حسنوند هندرسونمعرفی نظریه  مشارکت طبق برنامه 

  .57 55/6/69 دکتر رئوفی حمایت عاطفی در بیماران بدحال سمینار دانشجویی 

  .58 52/6/69 دکتر حسنوند هندرسونکاربرد نظریه  مشارکت طبق برنامه

  .56 58/6/69 دکتر رئوفی درد در بیماران بدحال  سمینار دانشجویی 

  .23 56/6/69 دکتر رئوفی انتقال بیماران بدحال   سمینار دانشجویی

  .25 21/6/69 دکتر رئوفی مراقبت از دهان و چشم بیماران بدحال   سمینار دانشجویی 

  .22 29/6/69 دکتر رئوفی تغذیه بیماران بدحال   سمینار دانشجویی 

  .23 2/53/69 دکتر رئوفی مراقبت از پوست بیماران بدحال سمینار دانشجویی 

  .24 3/53/69 دکتر رئوفی توان بخشی بیماران بدحال   سمینار دانشجویی 
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