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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan) روزانه درس حطر

 کالس درس در يک هفته( ساعت از دو)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي پرستاریتحصیلي: یو رشته مقطع اورژانس -ويژه  زشي:گروه آمو    پرستاری مامايي خرم آباد دانشکده:
 3پرستاری بزرگساالن / سالمندان یش نیاز: پ  تئورینوع واحد:   3 تعداد واحد:  پرستاری مراقبت های ويژه  نام درس:

 ازی و اسکای روممج مکان برگزاری:                    10-8 :ساعت      : چهارشنبهروز      زمان برگزاری کالس:

   دکتر شهین رئوفي مسئول درس:   50 تعداد دانشجويان:

 دکتر سجاد ياراحمدی –کتر شهین رئوفي د -دکتر خديجه حیدری زاده مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

  :رسشرح د

ه فراگیری مراقبت کلیه، ب در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با مبانی آناتومی و فیزیولوژی سلول های قلب، ریه و

ه مربوط به این اندام ها می پردازند و به این ترتیب توانایی الزم برای انجام مداخالت پرستاری را در موقعیت های ویژ

 های واقعی در بخش های ویژه را کسب می نمایند.

 

 (است همان هدف بینابینی طرح دوره) :يهدف کل

 صولان ها و ایم و درمقلبی، ریوی و کلیوی و علل، عوامل موثر، عال هیژبیماری ها و اختالالت و بادانشجویان آشنایی 

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

 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

رود:از فراگیر انتظار می رسر پایان دد  

 تهویه و تنفس را تعریف کند. -

 ت گازی را شرح دهد.مکانیک تنفس و تبادال -

 حجم ها و ظرفیت های تنفسی را شرح دهد. -

 منحنی تجزیه هموگلوبین را تفسیر کند. -
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 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 آناتومی و فیزیولوژی مراقبت های ویژه تنفسی 90
ط شده و آفالین  سخنرانی ضب

 اسالید اموزشی
 آزمون پایانی

     

     

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

 اسیدوز و آلکالوز تنفسی را تشخیص دهد. -

 اسیدوز و آلکالوز متابولیک را تشخیص دهد. -

 تهیه نمونه خون شریانی را توضیح دهد. نحوه -

 نتایج آزمایش گازهای خون شریانی را تفسیر کند. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مراقبت های ویژه تنفسی 90

اختالالت اسید و باز و 

مراقبت های پرستاری 

 آن

خنرانی آفالین  س

ضبط شده و اسالید 

 اموزشی

 تکیف آنالین 

 آزمون پایانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 تفاوت بخش ویژه با سایر بخش ها را شرح دهد. -

 معیارهای انتخاب پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژه را توضیح دهد. -

 را توضیح دهد.هایپوکسی و هایپوکسمی  -

 سیستم های محتلف تجویز اکسیژن را شرح دهد. -

 عوارض اکسیژن درمانی را توضیح دهد. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مراقبت های ویژه تنفسی 90
آشنایی با بخش 

روش  -بت ویژه مراق

آفالین  سخنرانی 

ضبط شده و اسالید 

 کیس ریپورت

 آزمون پایانی
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 اموزشی انیهای اکسیژن درم

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

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

 عوارض لوله گذاری داخل تراشه را توضیح دهد. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مراقبت های ویژه تنفسی 90

راه های هوایی 

مصنوعی و نحوه حفظ 

 و نگهداری آن ها

آفالین  سخنرانی 

ضبط شده و اسالید 

 اموزشی

 کیس ریپورت 

 آزمون پایانی

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 انواع نارسایی حاد تنفسی را توضیح دهد. -

 شرح دهد. ARFتظاهرات بالینی را در  -

 بی و پرستاری را در نارسایی حاد تنفسی توضیح دهد.تدابیر ط -

 را شرح دهد. ARDSپاتوفیزیولوژی سندرم  -

 را توضیح دهد. ARDSتدابیر پرستاری و درمانی را  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مراقبت های ویژه تنفسی 90

ایی حاد تنفسی نارس

(ARF و مراقبت )

 های پرستاری آن

آفالین  سخنرانی 

ضبط شده و اسالید 

 اموزشی

 آزمون پایانی
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 اهداف تهویه مصنوعی را توضیح دهد. -

 رح دهد.انواع ماشین های تهویه مصنوعی و نحوه عمل آن ها را ش -

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

 مانورهای فشاری را بر روی ونتیالتور شرح دهد. -

 نحوه تنظیم ونتیالتور را شرح دهد. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ویژه تنفسیمراقبت های  90

 -تهویه مکانیکی 

مودها و پارامترهای 

 آن

آفالین  سخنرانی 

ضبط شده و اسالید 

 اموزشی

 کیس ریپورت 

 آزمون پایانی

     

     

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

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

 جداسازی بیمار از ونتیالتور را شرح دهد.روش های  -

 مسئولیت های پرستار در طول جداسازی توضیح دهد. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مراقبت های ویژه تنفسی 90
جدا کردن بیمار از 

 ونتیالتور

آفالین  سخنرانی 

و اسالید  ضبط شده

 اموزشی

 کیس ریپورت

 آزمون پایانی

     

     

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
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 عوارض جانبی تهویه مکانیکی را توضیح دهد. -

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

 ی بیمار تحت تهویه مکانیکی را شرح دهد.بررسی های پاراکلینیکی و معاینات فیزیک -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مراقبت های ویژه تنفسی 90

مراقبت پرستاری از 

بیمار تحت تهویه 

 مکانیکی

آفالین  سخنرانی 

ضبط شده و اسالید 

 اموزشی

 آزمون پایانی

     

     

 

 


