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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو  مقطع ه و اورژانسویژ :گروه آموزشی         آبادپرستاری مامایی خرم  :دانشکده

  3پرستاری بزرگساالن / سالمندان   :یش نیازپ  تئوری :دنوع واح 3: تعداد واحد مبانی مراقبت های پرستاری ويژه: نام درس

 مجازی : مکان برگزاری   10-8    :ساعت         چهارشنبه      :روز  : زمان برگزاری كالس

 دکتر رئوفی  :مسئول درس     50  :تعداد دانشجويان

 دکتر سجاد یاراحمدی –کتر شهین رئوفی د -دکتر خدیجه حیدری زاده :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(

 

  شرح دوره:

 

ای هری مراقبت راگیفکلیه، به  در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با مبانی آناتومی و فیزیولوژی سلول های قلب، ریه و

ت های ا در موقعیاری ره مربوط به این اندام ها می پردازند و به این ترتیب توانایی الزم برای انجام مداخالت پرستویژ

 واقعی در بخش های ویژه را کسب می نمایند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 

 لن ها و اصوو درما قلبی، ریوی و کلیوی و علل، عوامل موثر، عالیم هبیماری ها و اختالالت ویژ بادانشجویان آشنایی 

  در بخش مراقبت های ویژه به منظور به کارگیری این اصول در بالین یمراقبت های پرستار

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل  ینیاهداف بیناب دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافتقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 باشد: قادر که رود می انتظار دانشجو از درس این پایان در

 تنفس را تعریف کند.تهویه و  .1

 مکانیک تنفس و تبادالت گازی را شرح دهد. .2

 حجم ها و ظرفیت های تنفسی را شرح دهد. .3

 منحنی تجزیه هموگلوبین را تفسیر کند. .4

 از را توضیح دهد.ب -مکانیزیم های فیزیولوژیک برای تنظیم تعادل اسید .5

 اسیدوز و آلکالوز تنفسی را تشخیص دهد. .6
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 یک را تشخیص دهد.اسیدوز و آلکالوز متابول .7

 نحوه تهیه نمونه خون شریانی را توضیح دهد. .8

 نتایج آزمایش گازهای خون شریانی را تفسیر کند. .9

 هایپوکسی و هایپوکسمی را توضیح دهد. .10

 سیستم های محتلف تجویز اکسیژن را شرح دهد. .11

 عوارض اکسیژن درمانی را توضیح دهد. .12

 آن ها را شرح دهد. انواع راه های هوایی مصنوعی و روش استفاده از .13

 روش های لوله گذاری داخل تراشه را شرح داده، عالئم اینتوباسیون صحیح را نام ببرد. .14

 عوارض لوله گذاری داخل تراشه را توضیح دهد. .15

 انواع نارسایی حاد تنفسی را توضیح دهد. .16

 شرح دهد. ARFتظاهرات بالینی را در  .17

 توضیح دهد. تدابیر طبی و پرستاری را در نارسایی حاد تنفسی .18

 را شرح دهد. ARDSپاتوفیزیولوژی سندرم  .19

 را توضیح دهد. ARDSتدابیر پرستاری و درمانی را  .20

 اهداف تهویه مصنوعی را توضیح دهد. .21

 انواع ماشین های تهویه مصنوعی و نحوه عمل آن ها را شرح دهد. .22

 مدها یا طرح های تهویه و موارد استفاده از هر یک را توضیح دهد. .23

 فشاری را بر روی ونتیالتور شرح دهد.مانورهای  .24

 نحوه تنظیم ونتیالتور را شرح دهد. .25

 عوارض جانبی تهویه مکانیکی را توضیح دهد. .26

 مراقبت های پرستاری از بیمار تحت تهویه مکانیکی را توضیح دهد. .27

 بررسی های پاراکلینیکی و معاینات فیزیکی بیمار تحت تهویه مکانیکی را شرح دهد. .28

 کردن بیمار از دستگاه ونتیالتور را بیان کند.معیارهای جدا  .29

 روش های جداسازی بیمار از ونتیالتور را شرح دهد. .30

 مسئولیت های پرستار در طول جداسازی توضیح دهد. .31
 

 

 های تدريس:شیوه

 ☐ پرسش و پاسخ          ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBL) مسئلهیادگیری مبتنی بر حل   ☐ بحث گروهی

 

 سخنرانی های ضبط شده و جلسات انالین اسکای روم –جلسات مجازی  :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

کوالیفی بوه   تضرورت و شرایط و محتووای آموزشوی هجلسوات    نالین رفع اشکال،  بر حسب سات آفالین اموزشی و جلسات آبا توجه به لزوم جل

 صورت کیس ریپورت در سامانه نوید بارگذاری شده و دانشجویان ملزم به ارائه به موقع تکالیف می باشند.

 در جلسات آنالین حضور به موقع و فعال دانشجو و مشارکت در بحث های مطرح شده  
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 جلسات آنالین به تفکیک(:)در جلسات آفالین و  قوانین و مقررات كالس

 حضور به موقع و فعال در کالس ها، مشارکت در بحث های مطرح شده، ارائه بازخورد بر حسب شرایط

 

 

 وسايل آموزشی:   

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☐ سامانه مدیریت یادگیری         ☐ کامپیوتر             ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 موزشیاسالیدهای آ -لپ تاب: ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☒ آزمون مجازی فرادیدسامانه 

 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 3 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 0 نويدهای كالسی در سامانه آزمون 2

 2 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 3 )كوويز( مستمرامتحان  4

 12 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی              ☐ ایچندگزینه         ☒ پاسخ کوتاه     ☐ تشریحی

 تشریحی کوتاه پاسخ– )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: پیشنهادی برای مطالعهمنابع 
 

 :منابع انگلیسی
 

 
 

 

 منابع فارسی:

 

چواپ   یز. چاپ نهم،و دیال CCU-ICUذاکری مقدم م، علی اصغرپور م. مراقبت های پرستاری ویزه در بخش های  -

 1393منصور. تهران. 

 .1379 تهران.  . نشر نور دانش.ICUنیک روان مفرد م، شیری ح. مراقبت های ویژه در  -

 1393چاپ اول.چاپ بشری.تهران. ذوالفقاری م و همکاران. مجموعه کامل دروس ارشد ویژه.  -

ترجموه: شویری    تنفس و تبادالت گازی /5جلد  2014سودارث/  -جراحی برونر –هینکل ال ج. پرستاری داخلی  -

 .1393چاپ اندیشه رفیع. تهران.  . چاپ اول.ح
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 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانمیرا هرجلسه. 

 حسوب پایه م به عنوان استاندارد ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

ید نسبت به توانمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

 ًکالس  متری شود ک، سعزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

 خدیجه حیدری زادهدکتر  09:00 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ مجازی محیط اسکار روم 23/06/1400 1

 دکتر خدیجه حیدری زاده 08:00 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ آناتومی و فیزیولوژی تنفس 24/06/1400 2

3 
اختالالت اسید و باز و مراقبت  31/06/1400

 های پرستاری آن

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 08:00 
 دکتر خدیجه حیدری زاده

4 
 -آشنایی با بخش مراثبت ویژه  7/07/1400

 روش های اکسیژن درمانی

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ 08:00 
 دکتر خدیجه حیدری زاده

 دکتر خدیجه حیدری زاده 21:00 ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ مجازی محیط اسکار روم 13/07/1400 5

6 
راه های هوایی مصنوعی و نحوه  14/07/1400

 حفظ و نگهداری آن ها

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 08:00 
 دکتر خدیجه حیدری زاده

7 
( و ARFنارسایی حاد تنفسی ) 21/07/1400

 مراقبت های پرستاری آن

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 08:00 
 دکتر خدیجه حیدری زاده

8 
مودها و  -تهویه مکانیکی  28/07/1400

 پارامترهای آن

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 08:00 
 دکتر خدیجه حیدری زاده

 دکتر خدیجه حیدری زاده 21:00 ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ مجازی محیط اسکار روم 4/08/1400 9

 دکتر خدیجه حیدری زاده 08:00 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ از ونتیالتورجدا کردن بیمار  5/08/1400 10

11 
مراقبت پرستاری از بیمار تحت  12/08/1400

 تهویه مکانیکی

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 08:00 
 دکتر خدیجه حیدری زاده

 دکتر خدیجه حیدری زاده 21:00 ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ مجازی محیط اسکار روم 19/08/1400 12

13   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

14   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

15   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

16   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

17   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 00:00  

 

 


