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 ناپیوسته ارشد کارشناسي در مقطع مراقبت های ویژهپرستاری رشته اسامي اعضای کمیته بازنگری برنامه آموزشي 

 

 دانشگاه         نام و نام خانوادگي                           

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه                                         طالقانی فریبا دکتر خانم  .1

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه                               نیک  یزدان احمدرضا دکتر آقای .2

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه                                   علیمحمدی نصراله دکتر آقای .3

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه                                    هاشمی السادات مریم خانم .4

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه                                  غفاری         سمیه دکتر خانم .5

 :همکار کمیته اعضای

 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود             ابراهيمي                                         آقاي حسين 

 دانشگاه علوم پزشكي تهران                                                      اسماعيلي خانم مريم 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان                                                   خانم دکتر مريم اقبالي 

 شگاه علوم پزشكي اصفهاندان                                           پور ايرج عليرضا دکتر آقاي 

 اهواز پزشكي علوم دانشگاه                                             آدينه محمد آقاي 

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي                                                   برهاني فريبا خانم دکتر 

 دانشگاه علوم پزشكي شاهد                       ميالني                         جديد مريم خانم 

 ارتش پزشكي علوم دانشگاه                               گلستان جعفري نسرين خانم 

 رشت پزشكي علوم دانشگاه  جوادي                                               نازيال دکتر خانم      

 اصفهان پزشكي علوم دانشگاه                                                      حقيقت خانم سميه  

 اروميه پزشكي علوم دانشگاه                                  مقدم حقيقي يوسف آقاي 

 مازندران پزشكي علوم حيدري                                               دانشگاه علي محمد آقاي    

 اصفهان پزشكي علوم زاده                                                   دانشگاه خليفه اصغر آقاي    

 اصفهان پزشكي علوم خيرالهي                                                     دانشگاه نرگس خانم    

 اردبيل پزشكي علوم دانشگاهدادخواه                                                        بهروز آقاي     

 شيراز پزشكي علوم راد                                                  دانشگاه دهقان فرشته خانم     

 کاشان پزشكي علوم ديانتي                                                       دانشگاه آقاي منصور      

 زنجان پزشكي علوم دانشگاه                                      محمدي    محمدرضا دين آقاي    
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 سبزوار پزشكي علوم راد                                                            دانشگاه آقاي مصطفي     

 گناباد كيپزش علوم دانشگاه                                                       سجادي آقاي موسي     

 سمنان پزشكي علوم سليماني                                                     دانشگاه آقاي محسن     

 اصفهان پزشكي علوم شاهقليان                                                     دانشگاه ناهيد  خانم  

 رفسنجان پزشكي علوم دانشگاه                                                        شهابي مريم خانم    

 بهشتي شهيد پزشكي علوم زاده                                            دانشگاه عباس عباس دکتر آقاي   

 گرگان پزشكي علوم کالگري                                                          دانشگاه شهره خانم  

 لرستان پزشكي علوم دانشگاه                                                         گودرزي فاطمه خانم   

 ايران پزشكي علوم محمدعليها                                                     دانشگاه  ژاله خانم     

 پزشكي علوم دانشگاه                        مسعودي                                   دکتر آقاي    

 مشهد پزشكي علوم زاده                                               دانشگاه ملک جواد دکتر آقاي     

 همدان پزشكي علوم دانشگاه                                                          مولوي مهدي آقاي    

 تهران اله بقيه پزشكي علوم حرير                                                               دانشگاهن بتول خانم    

 بوشهر پزشكي علوم واحدپرست                                                    دانشگاه حكيمه خانم    

 يزد پزشكي علوم دانشگاه                         دکترواعظي                                       آقاي   

 کردستان پزشكي علوم وليئي                                                               دانشگاه سينا آقاي  

  اصفهان  پزشكي علوم دانشگاه                                                  خانم شهال محمدي 

 قزوين پزشكي علوم فالح                                                    دانشگاه يكه ليلي دکتر خانم             

 همكاران دبيرخانه شوراي علوم پايه پزشكي ، بهداشت و تخصصي  

  دکتر شهال خسروي                 استاديار             دانشگاه علوم پزشكي تهران 

 واجه نصيري      استاديار              دانشگاه علوم پزشكي تهراندکتر فرحناز خ 

     دکتر معصومه خيرخواه              استاديار             دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 دکتر مهراندخت نكاوند            استاديار              دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي 

                 کارشناس دبيرخانه                                             ليدا طيبي 
 همكاران دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
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 لیست حاضرین شورای عالي برنامه ریزی علوم پزشکي در زمان تصویب برنامه آموزشي

 ................................. در مقطع.................... رشته 
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 مقدمه: 

روند رو به رشد صنعتي شددن و به تزايد جامعه در حال پيشرفت ايران است.  يكي از نيازهاي رومراقبتهاي ويژه پرستاري 

افزايش سوانح و حوادث و بالياي طبيعدي و شديو  پيدايش مشكالت نوپديد سالمت،  توسعه فنآوري مراقبت از يک طرف و

 اقبتدي در ايدن بخشدها راتوسعه بخشهاي مراقبت ويژه و خدمات مرنياز به  بيماريهاي حاد و بيماران بدحال از طرف ديگر

خدمات تخصصي و نياز به  ي بيماران بدحالسالمت اعادهدر مراقبت ويژه بديل پرستار کند. با توجه به نقش بيروزافزون مي

در مقطع کارشناسي ارشد به شكل تخصصي با هدف گيدري تدیمين مراقبدت  مراقبتهاي ويژه، تحصيل و عالمانه پرستاري

. کميته بازنگري برنامه پرسدتاري مراقبتهداي استهاي تخصصي ضروري ان و دريافت مراقبتباکيفيت مطلوب از مددجوي

نيازهاي جامعه تدوين نموده اسدت. در تددوين    هاي علمي وپيشرفت مطابقويژه به اين منظور تشكيل و برنامه حاضر را با 

با شرايط فرهنگي جامعه، تلفيق  برنامه  تطبيقبا اين برنامه تالش بر اين بوده است که ضمن حفظ کليت مراقبت پرستاري، 

اي، دانشجوياني تربيت شوند که خدمات هاي پرستاري و توسعه اخالق حرفهدانش نظري و عملكرد باليني، استفاده از مدل

 تغييدرات ، برنامده اجراي از سال 6 تا 4 گذشت  از پس ها برنامه بازنگري با توجه به لزوم شايسته و درخوري را ارائه نمايند

آموزشي، بازنگري برنامده توسدط   هاي برنامه با مرتبط اصلي سياستگذاران پزشكي و تصميم تجهيزات و فناوري در عمده

 هداي مراقبت پرستاري رشته آموزشي برنامه ماموريت بازنگري و گرفتکارگروه توسعه علوم پرستاري در دستور کار قرار 

دانشكده پرستاري و مامايي به  93/2/22  مورخ د،/219/ 9382 شماره نامه طي ،ناپيوسته ارشد کارشناسي مقطع در ويژه

گرديد. گروه مراقبتهاي ويدژه دانشدكده  کميتده اي را تشدكيل داد و طدي جلسدات  واگذاردانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

متدولي برگدزاري دوره متعدد چارچوب بازنگري را مشخص نمود. پس از آن با ارسال فرمهاي نظرسنجي به دانشكده هداي 

هاي مزبور در دانشكده پرستاري و مامايي شكل گرفت و نظرات دانشدكده هدا در خصدور دروس و محتدواي دروس اخدذ 

گرديد . سپس با کار کارشناسي گسترده پيش نويس اوليه کوريكولوم با نگاه به نمونه هاي خارجي و نيدز نيازهداي داخلدي 

به دانشكده هاي ذيربط ارسال گرديد. پس از دريافت نظرات و جمع بنددي آنهدا و  تدوين گرديد و مجددا جهت اخذ نظرات

 تيرماهاصالح پيش نويس، نمايندگان کليه دانشكده هاي متولي جهت نهايي کردن برنامه درسي در يک نشست دو روزه در 

اري کشدور برگدزار گرديدد، دعوت گرديدند. در اين نشست که با حضور بيش از سي نماينده از دانشكده هاي پرسدت 1826

 برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد مراقبتهاي ويژه نهايي گرديد.

 رشته به فارسي و انگلیسي: عنوان

 Critical Care Nursing (M.Sc.) هاي ويژهرشته پرستاري مراقبت 
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 :تحصیلي مقطع

 کارشناسي ارشد ناپيوسته

  تعریف رشته:

ر در پرستاري است که با مشكالت تهديد کننده زندگي سدروکار دارد. پرسدتار پرستاري مراقبتهاي ويژه يک تخصص خا

مراقبت ويژه يک پرستار حرفه اي داراي پروانه است که مسئول تضمين ارائه مراقبت پرستاري پيشرفته و بدا کيفيدت بده 

 (.AACNبيماربدحال و خانواده وي است )انجمن پرستاري مراقبتهاي ويژه آمريكا

 پذیرش در دوره: شرایط و نحوه

هاي ويژه عالوه بر صالحيت هداي عمدومي بايدد داوطلبان براي ورود به دورۀ کارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت

 شرايط ذيل را داشته باشند.

 دارا بودن مدرک کارشناسي در رشته پرستاري مورد تیييد بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -الف

 )در صورت قابليت اجرا(سالمت کامل جسم و روان -ب 

 موفقيت در آزمون ورودي -ج

 داشتن دو سال سابقه کار در يكي از بخش هاي ويژه و يا داخلي و جراحي -د

تبصره: چنانچه پذيرفته شده داراي مدرک کارشناسي هوشبري و يا اتاق عمل باشد گذراندن واحدهاي جبراندي مفداهيم 

 سه واحد( به صورت نظري و  کارآموزي به ميزان دو واحد )1، داخلي جراحي بزرگساالن (واحد دو)پايه

 مواد آزمون و ضرائب آن:

 ضریب مواد آزمون

 2 زبان

 4 پرستاري داخلي و جراحي

 2 پرستاري کودکان

 2 بهداشت روان

 1 مادران نوزادان

 1 بهداشت جامعه

- 
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 ترش و ارزيابي آموزش پزشكي است.مطابق ضوابط و شرايط دفتر گس اندازی رشته:شرایط الزم جهت راه  

 هرسالو مواد امتحاني و ضرايب آزمون ورودي  موردپذيرشجهت کسب اطالعات از آخرين تغييرات در مدرک تحصيلي *

هاي علوم پزشكي مربوط به آن رشته( PhDتحصيلي، به دفترچه آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته / دکتري تخصصي)

 سال تحصيلي مراجعه شود.

 های مشابه درخارج کشور:رشته

 های ذیل وجود دارد:صورت پرستاری بالیني در دانشگاههای مشابه بهرشته

 نام دانشگاه رشته مشابه

 Adult-Gerontological Clinical Nurse 

Specialist: Critical Care/Trauma 

 Adult-Gerontology Acute Care Nurse 

Practitioner 

University of California at Sanfransisco 

UCSF 

 Advanced Nursing MSc  The University of Nottingham 

 Advanced Nursing Practice (MSN) Johns Hopkins University 

 ندارد های مشابه در داخل کشور:رشته

 ندارد. موارد دیگر:

 تاریخچه و سیر تکاملي دوره در جهان و ایران: 

 Nottingham,James Cook University(JCU) University, هاي معتبر دنيا ازجملهانشگاهدر دو دهه اخير در برخي د

of California at Sanfransisco( UCSF),Johns Hopkins, Stanford هاي آموزشدي اندازي دورهتوجهي ويژه به راه

تاري پيشدرفته، پرسدتاري هايي چدون پرسددانشگاهي براي پرستاران باليني شده است. حاصل ايدن امدر ايجداد رشدته

 هاي مشابه است.هاي قلب و عروق، ريه، کليه و ديگر رشتههاي بيماريهاي پرستاري مراقبتهاي ويژه و زيرشاخهمراقبت

زمان تبع آن همهاي ويژه، در سه دهه اخير توجه خاصي به اين امر شده است و بهدر ايران نيز به دنبال نياز به ارائه مراقبت

دانشدكده  1863از سدال  شده است.هايي در اين خصور در بعضي از مراکز برگزار هاي ويژه، دورهمراکز مراقبت با تیسيس

هاي ويژه برگزار نمود. در حدال حاضدر ماهه پرستاري مراقبت 6هاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران برنامه

 183۱از سال گردد.دياليز برگزار مي ICU, CCU هاي ويژهصي مراقبتماهه تخص 6هاي نيز در برخي از مراکز آموزشي دوره

 .بر اساس مجوز وزارت متبو  راه اندازي گرديد پرستاري هايهاي ويژه در دانشكدهاولين دوره کارشناسي ارشد مراقبت
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 آموختگان:جایگاه شغلي دانش

 يفه نمايند:دانش آموختگان اين دوره مي توانند در جايگاه هاي زير انجام وظ

 اورژانس و همودياليز يو، سي سي يو، سي آي انوا  شامل هابيمارستان ويژه مراقبتهاي بخشهاي  

 ها نقاهتگاه در حاد مراقبتهاي مراکز(Hospice) 

 حاد  تسكيني هايمراقبت مراکز 

 بيمارستاني پيش هاياورژانس 

 رشد مراکز بنيان،دانش هايشرکت و تحقيقات مراکز و هاپژوهشكده 

 ويژه پرستاري مراقبت به نيازمند هايعرصه ساير 

 

 

 

 ور وند دستگاههاي مانيتورينگ، ونتيالتمان دانش آموختگان اين رشته مي توانند در توسعه فناوريهاي تجهيزات پزشكي

 ي نمايند.....با ساير دانش آموختگان رشته هاي مربوطه همكار ساختن اپليكيشن هاي آموزش به بيمار، تفسير نوارقلب و

 به ارتباط با صنعت ، کارآفرينی و فناوريهای نوين و برنامه های مرتبط با حیطه های بین رشته ای توجه شود.

 

 ها و باورها(: شفلسفه )ارز

 شود:هاي زير تیکيد ميدر تدوين اين برنامه بر ارزش

 حتدي در  جانبده ده و از حقدوق همهعنوان جانشين خدا داراي کرامت، قداست، حرمت و منزلت وااليدي بدوانسان به

 برخوردار است. شرايط حاد و بحراني بيماري  

  داندش و خدرده ورزي در  باالترين کيفيت مراقبتي  مبتني بدراعتقاد به مرجعيت علمي و تالش در جهت دستيابي به

 هاي نهادينه در پرستاري است.از ارزش مراقبتهاي ويژه پرستاري

  معنوي و فرهنگي اجتماعي، رواني، بيولوژيكي، نيازهاي رفع جهت در ارائه مراقبتهاي ويژه تالش در نيل به عدالت در 

 است مراقبتهاي ويژه تعهد دائمي پرستاري 

  

  تیکيد دارد. سه گانهاين برنامه در پيشگيري از بيماري و ناتواني و ارتقاء سالمت در سطوح 

  هاي مربدوط گيريتصدميم هداي الزم و مشدارکت درآموزشدريافت  ،خدمات با کيفيت مراقبتهاي ويژهحق دريافت

 است.مددجو از حقوق اصلي مراقبتهاي پرستاري و درمانهاي پزشكي در بخشهاي مراقبت ويژه به
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 ها جسمي، رواني، اجتماعي و اخالقدي عنوان موجودي چندبعدي با همه ويژگيپرستار که از سويي با سالمت انسان به

ها و برقدراري هاي اسالمي حاکم بر جامعه، ملزم به رعايت حقوق انساناساس نظام ارزش ديگر بر سروکار دارد و از سويي

هاي پرستاري به بيماران بددحال در رساني مناسب پرستاري و انجام مراقبتعدالت اجتماعي هست، بايد از طريق خدمت

 ها و باورهاي فوق تالش نمايد.تحقق ارزش

 

 شود:های زیر تاکید ميبر ارزشاین برنامه، بازنگری  در 

 نيازهداي تنهانده نگر،جدامع رويكرد در .بايد مورد استفاده قرار گيرددر ارزيابي و مراقبت از بيماران رويكرد جامع نگر .1

 . مي شود  توجه بيماران نيز  معنوي و احساسي رواني، اجتماعي، فيزيكي، نيازهاي به  بلكه بيماران، روزانه عملكردي

رويكردهداي بدر ز آنجا که ارائه مراقبت به صورت جامع نگر، مستلزم همكاري هاي بين حرفه اي و کار تيمي است لدذا . ا9

 مي شود. تاکيدمشارکتي در ارائه مراقبت 

اسدت لدذا در بدازنگري ايدن برنامده،بر  مستلزم فراگيري مهارت هاي عملي کيفيت مناسب، با .از آنجا که ارائه مراقبت8

ارت هاي عملي تاکيد شده است و مهارت هاي عملي که فراگير بايد در هر واحد کسدب نمايد،مشدخص شدده فراگيري مه

 است. 

. بر کسب استقالل فراگيران و يادگيري خود راهبر تاکيد شده است لذا واحد درسي، تحت عنوان کدارورزي ارائده شدده 4

 است که به يادگيري خودراهبرفراگير کمک مي نمايد.

 انداز(:مدورنما )چش

 

 در مردم، به پرستار خدمات ارائه و پژوهشي توليدات آموزشي، استانداردهاي ازلحاظ کشور، در دوره اين آينده سال 11 در

هاي ويدژه انداز رشته کارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبتچشم .شد خواهد مطرح برتر کشورهاي رديف در منطقه

 ته در سرتاسر کشور در ده سال آينده عبارتند از:براي بهبود وضعيت پرستاري اين رش

 هاي ويژههاي درماني در بخشسازي وضعيت مراقبتارتقاء استانداردهاي مراقبتي و بهينه -1

 ومير بيماران بدحال با در نظر گرفتن استانداردهاي جهانيبه حداقل رساندن مرگ -9

 هاي ويژه پرستارياقبتکارگيري تدابير مديريتي، آموزشي و پژوهشي در مرافزايش به -8

 

 

 رسالت )ماموریت(:

 

 بدا کارآمدد آموختگدانيدانش از تربيدت هاي ويژه عبارت استرسالت رشته کارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت

تج ويژه که  من هايمراقبت به نيازمند و بدحال بيماران از پرستاري هايمراقبت سازيالزم جهت ارتقا و  بهينه هايتوانائي
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 الزم هاي مشاوره مي توانند رشته اين التحصيالن فارغ راستا، اين در .به کاهش مرگ و مير و عوارض اين بيماران مي شود

 ارتقدا  و هدا بخدش اين در بستري بيماران مشكالت و نيازها رفع  راستاي در سالمت، نظام گذارانسياست و مديران به  را

 .نمايندب پرستاري هاي مراقبت کيفيت

 

 اهداف کلي: 

آموختگاني اسدت کده داراي داندش، هاي ويژه، تربيت دانشهدف کلي رشته کارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت

هاي ارتباطي، فناوري اطالعات، خودآمدوزي اي، مهارترفتار حرفه) هاي الزمها و فرا توانائينگرش و عملكرد الزم و توانائي

 از مراقبدت کيفيدت ارتقدا بحراني( جهت شرايط در مسئله حل و خالقانه و ارتقاء کيفيت، نقدالعمر، پژوهش، مديريت مادام

 باشند: ويژه مراقبت نيازمند و بدحال بيماران

 آموختگان در جامعه:های دانشنقش

 باشند.مديريتي ميحمايتي، مشاوره اي و  ،هاي مراقبتي، آموزشي، پژوهشيآموختگان اين رشته داراي نقشدانش

 (:Task Analysis) آموختگانای دانشوظایف حرفه

 آموختگان در نقش مراقبتي:ای دانشوظایف حرفه*

 هاي ويژههاي پرستاري و اجراي مداخالت الزم پرستاري جهت بيماران نيازمند به مراقبتارائه ماهرانه مراقبت 

 هاي ويژهاجمي در بيماران بستري در بخشهاي تهغيرتهاجمي( و کمک در انجام ارزيابي) هاي الزمانجام ارزيابي 

 هاي ويژهشده در مورد بيماران نيازمند به مراقبتآوريهاي جمعتفسير و تحليل داده 

 و همراهان وي اي در تعامل با همكاران، بيمار، خانوادهبه کار بستن قواعد و رفتار حرفه 

 آموختگان در نقش آموزشي:ای دانشوظایف حرفه*

 هاي متداول آموزش مداوممستمر دانش و مهارت همكاران با استفاده از روش روزآمد نمودن 

 هاي بيماران بدحال در بخشآموزش به ساير متصديان در امر مراقبت 

 هاي ويژههاي مراقبتهاي الزم به بيمار، همراهان و خانواده وي در بخشارائه آموزش 

 آموختگان در نقش پژوهشي:ای دانشوظایف حرفه* 

 هاي ويدژه بيمداران هاي مراقبتهاي موجود در بخشهاي کاربردي در مورد مشكالت و چالشاحي و انجام پژوهشطر

 بدحال

 توليد شواهد و مقاالت در منابع معتبر در مورد مراقبت بيماران بدحال 
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 کل کشورتعميم بههاي مشترک با ساير مراکز و توليد ارائه شواهد قابلانجام پروژه 

 هاي بيماران بدحالاط با مراکز تحقيقات موجود در داخل و خارج از کشور درزمينه مراقبتايجاد ارتب 

 آموختگان در نقش مدیریتي:ای دانشوظایف حرفه*

 هاي ويژهتحليل نظام ارائه خدمات پرستاري به بيماران بدحال در بخش -

 طراحي و اجراي مداخالت بهينه نمودن روند ارائه خدمات پرستاري به بيماران بدحال از طريق -

ومير، عوارض و هاي مديريتي جهت ارتقاء عوامل مؤثر بر مراقبت پرستاري و کاهش ميزان مرگکارگيري ابزارها و روشبه -

 ناخوشي بيماران بدحال

 آموختگان:های شغلي دانشجایگاه

  اليزبخشهاي مراقبت ويژه بيمارستاني شامل آي سي يو، سي سي يو، اورژانس و همودي  

  بخش بيماران با پيش آگهي زير شش ماه  و مشرف به مرگ در نقاهتگاهها 

 هاي تسكينيمراکز مراقبت 

 هاي پيش بيمارستانياورژانس 

 بنيان، مراکز رشدهاي دانشها و مراکز تحقيقات و شرکتپژوهشكده 

 هاي نيازمند به مراقبت پرستاري ويژهعرصه 

 تگان:آموخپیامدهای مورد انتظار از دانش

 آموختگان اين دوره بايد قادر باشند:دانش

 را برطرف نمايند. هايشان خانواده و ويژه مراقبت  هاي بخش در بستري  بيماران و مشكالت  نيازها 

  بخدش در مصدرفي داروهاي هاي کنترانديكاسيون و ، تداخل هاي داروييجانبي مكانيزم،عوارضدانش کافي در مورد 

باشند و بتوانند بيمار را پايش کنند تا عوارض داروها به حداقل برسد و کارايي درمان دارويي  داشته ويژه  مراقبت هاي

 افزايش يابد.

  بتوانند کار کنند. با وسايل تهاجمي و تجهيزات مورد استفاده در بخش هاي  مراقبت ويژه 

 ويژه بپردازند. مراقبت حوزه در پژوهشي هايطرح اجراي و به تدوين 

 همكداران، مدددجويان و خدانواده آنهدا  ،ريزي، اجرا و ارزشيابي آموزش دانشدجويانشي از عهده برنامهدر نقش آموز

 برآيند.
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  نمايند. مشارکت هاي ويژه هاي مرتبط با ارتقاء سالمت مددجويان نيازمند به دريافت مراقبت گذاريهايسياستدر 

 ورد نظر کمک نمايندبه ارتقا و تخصصي تر شدن خدمات مراقبتهاي ويژه در بخشهاي م 
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 برای دانش آموختگان های مورد انتظارو مهارتتوانمندی

(Expected Competencies) 

 (General Competencies :)مورد انتظار پایه یالف: توانمندی ها

 در جدول ب آورده شده است:آموختگان اين مقطع مورد انتظار برای دانش یتوانمنديهای  عموم

 

 رتهای فوق بايد در دل برنامه جاری شوند.تذکر مهم: مها 

کدهاي  شرح وظايف حرفه اي توانمندي هاي پايه 

 درسي

 مهارت هاي ارتباطي و  مذاکره 
 

 ري ارتباط سازنده و پويا با مديران و کارکنان براي برقرا

 انجام وظايف شغلي

  تعامل مثبت و سازنده، بدون هر گونه مناقشه با بخش

 المت هاي مرتبط با نظام س

 بخشي و بين بخشيهماهنگي درون 

4 

 

  وظايف انجام در  پذيريمسئوليت  ايحرفه رفتار و اخالق

 گيريتصميم در بيماران نظرات به احترام 

 بيماران سالمت ارتقاء 

 بيماران با مرتبط اطالعات و خصوصي حريم حفظ 

 حيات قداست به احترام 

 و اعتماد تيم سالمت مبتني بر اعضاي با ارتباط و تعامل 

  احترام

4 

 با همكاران مهارت و دانش مستمر نمودن روزآمد  آموزش و تدريس  هاي مهارت

 مداوم آموزش متداول هايروش از استفاده

 بيماران هايمراقبت امر در متصديان ساير به آموزش 

 بخش در بدحال

 وي خانواده و همراهان بيمار، به الزم هايآموزش ارائه 

 ويژه هايتمراقب هايبخش در

 

6 
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 های شناختیمهارت
 : درک و دانش(الف

 بيمدداران مشددكالت/ نيازهددا تشددخيص  

 و ويدژه مراقبدت  هاي بخش در بستري

  هايشان خانواده

 رايدج پرسدتاري هاي تشخيص دانستن 

 مراقبدت  هاي بخش در بستري  بيماران

 ويژه

 وسدايل مدورد در الزم اطالعات دانستن 

 در ادهاسدتف مدورد تجهيزات و تهاجمي

  ويژه مراقبت  هاي بخش

 نمودن برطرف چگونگي و علل تشخيص 

 در اسدتفاده مدورد تجهيزات هاي آالرم

  ويژه مراقبت  هاي بخش

 و جددانبي مكددانيزم،عوارض دانسددتن 

 پددر داروهدداي هدداي کنترانديكاسدديون

 ويژه مراقبت هاي بخش در مصرف

 مراقبدت و  عفونت کنترل اصول دانستن 

  ويژه قبتمرا هاي بخش در ايمن

 
 ب(تفکر و آنالیز:

  تفسير نتايج تسدت هداي آزمايشدگاهي و

 پروسيجرهاي تشخيصي 

  تشخيص انوا  ديس ريتمي هاي قلبي 

  داروهاي پرکداربرد در بخدش محاسبه دوز

 هاي مراقبت ويژه

  انتخداب مدد تنفسددي در دسدتگاه تهويدده

مكانيكي بر اساس ارزيابي وضعيت تنفسي 

 بيمار

 ر بدراي جداسدازي از ارزيابي آمادگي بيمدا

 ونتيالتور

  انتخاب تشخيص هاي پرستاري متناسب با

 خش ويژه بر اساس اولويت هر بيمار در ب

 هاي پرستاري و اجراي مدداخالت ارائه ماهرانه مراقبت

هداي رستاري جهت بيماران نيازمندد بده مراقبتالزم پ

 ويژه

 غيرتهاجمي( و کمک در انجدام ) هاي الزمانجام ارزيابي

هداي هاي تهاجمي در بيماران بسدتري در بخشارزيابي

 ويژه

 شدده در مددورد آوريهدداي جمعتفسدير و تحليدل داده

 هاي ويژهبيماران نيازمند به مراقبت

 

 

2،11،11،19،1

8،14،12،6،1

91و91و۱,12

 13، 99و 
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کاربرد مهارت حل مسئله،تفكر انتقادي و 

قضاوت باليني حين مراقبت از بيماران 

 ويژه مراقبت هاي بخش بستري در

 مورد در کاربردي هايپژوهش انجام و طراحي  پژوهشي هاي مهارت

 هايبخش در موجود ايهچالش و مشكالت

 بدحال بيماران ويژه هايمراقبت

 مورد در معتبر منابع در مقاالت و شواهد توليد 

 بدحال بيماران مراقبت

 توليد و مراکز ساير با مشترک هايپروژه انجام 

 کشور کلبه تعميمقابل هدشوا ارائه

 و داخل در موجود تحقيقات مراکز با ارتباط ايجاد 

 بيماران هايمراقبت درزمينه کشور از خارج

 بدحال

 

 8و  9

 هدايت و رهبري ارزشيابي سازماندهي، ريزي،برنامه  مديريتي هايمهارت

 سالمت نظام با مرتبط موضوعات

 هاينامهبر ارزشيابي و نظارت پايش، ريزي،برنامه 

  ويژه مراقبت هاي بخش  با مرتبط

 •بخش در خدمات ارائه مراکز در ها رويه کيفي کنترل 

 ويژه مراقبت هاي

99 

 در مددجويان سالمت خدمات ارائه نظام نقد  نقادانه تفكر

 کالن و خرد سطوح

  سير ارزيابي راستاي در ويژه مراقبت پرستار 

 حل به انهنقاد تفكر طريق از بدحال، بيماران درمان

 نقادانه، تفكر مهم اجزاي. پردازدمي مشكالت

 شناسايي و هاداده وتحليلتجزيه و آوريجمع

 .باشندمي تكراري و استنتاجي هايپديده

2،11،11،19،1

8،14،12،16،

1۱ ،

13،12،91،91 

 99و 
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 آنها با مرتبط درسي کدهای و آموختگان دانش انتظار مورد اختصاصي های توانمندی و ای حرفه وظایف تطبیقي جدول(ب

 (Expected Procedural Skillsمورد انتظار )  مهارتهای عملي)

 شود.رشته باشد، آورده می یکه جزو برنامه آموزشیدر صورت ( Procedural Skillsدر اين قسمت مهارتهای عملی )

 انجام موارد تعداد و يادگيري انتظار مورد سطح مهارت مورد انتظار کد دروس

 مشاهده
کمک در 

 انجام

انجام 

 مستقل

تعداد کل 

 موارد

 9 3 3 3  1کار گذاشتن راه هوايي دهاني حلقي 99و 11

 2 - 1 1  9کار گذاشتن راه هوايي بيني حلقي 99و 11

 6 - 3 3  8گذاري داخل نايلوله 99و 11

 11 5 3 3  4ساکش لوله تراشه به روش باز و بسته 99و 11

 11 5 3 3  2وستوميتراکئ ساکش 99و 11

 7 5 1 1  6تراشه يا تراکئوستومي کنترل فشار کاف لوله 99و 11

 NIV 3 3 3 9تهويه مكانيكي غيرتهاجمي بيمار با ماسک  99و 11

 13 5 5 3 با مدهاي مختلف  تهاجمي مكانيكي تهويه 99و 11

 9 3 3 3 آماده کردن دستگاه ونتيالتور 99و 11

 9 3 3 3 تگاه ونتيالتوروصل بيمار به دس 99و 11

 ۱و لولده تراکئوسدتومي خارج کردن لوله تراشده 99و 11

 بيماران حساس

1 1 3 5 

 5 3 1 1  3جداسازي بيمار از ونتيالتور 99و 11

 5 3 1 1 اسپيرومتري انگيزشي 99و 11

                                                                 
1 Oro-pharyngeal airway 
2 nasopharyngeal airway 
3 Intubation 
4 Suctioning via an Endotracheal 
5Suctioning via Tracheostomy Tube  
6 Endotracheal/Tracheostomy Tube Cuff Check 
7Extubation  
8 weaning 
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 9 3 3 3 فيزيوتراپي تنفسي 99و 11

 13 5 3 3 تيوب چستداراي  مراقبت از بيمار 99و 11

 9 3 3 3 خارج کردن چست تيوب 99و 11

شريان ريدوي، پدايش و تفسدير  کاتتر جايگذاري 99و 11

 *داده ها 

1 1 - 2 

و  11،12

13 

 کار با ابزارهاي سديشن:

Riker Sedation-Agitation Scale (SAS) 

Richmond Sedation Agitation- 
Sedation Scale (RASS) 

3 3 3 9 

راي جداسازي از ونتيالتور ارزيابي آمادگي بيمار ب 11

 Burn, Morganroth,با استفاده از ابزارهاي

3 3 3 9 

 5 3 1 1 آموزش عملي تمرينات تنفسي 11

 5 3 1 1 با دستگاه ونتيالتور پرتابل کار 11

 5 3 1 1 اکسيمتري تفسير داده هاي پالس 11

 5 3 1 1 تفسير داده هاي کاپنوگرافي 11

 1 - - 1 برونكوسكوپي 11

کار بدا وسدايل اکسديژن درمداني پيشرفته)ماسدک  11

 ( و ماسک تهويده غيدر تهداجمي  ي، نبواليزرونچور

  سيستمهاي هاي فلو

3 3 5 11 

 3 1 1 1 اسپيرومتري  11

 

 99و  18

 ,NIBP هدايماژول) قلبدي مانيتوريندگ بدا کار

SPO2,EtCO2, TEMP, RESP, ECG) 

1 1 8 2 

 18 2 8 9 صورت پيشرفتهم بهتفسير الكتروکارديوگرا 99و  18
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 ACLS 1 1 1 8پيشرفته ريوي-انجام احياي قلبي 99و  18

 8 1 1 1 و دفيبريليشن کارديورژن 99و  18

 8 1 1 1 کار با ضربانساز خارجي 99و  18

 8 1 1 1 کار با ضربانساز موقت 99و  18

 4 - 1 8 تست ورزش  18

 8 - - 8 قلب و عروق آنژيوگرافي 18

 1 - - 1 اپلر عروقد 18

 TEE 8 - - 8اکو قلبي و  18

 1 - - 1 آنژيوپالستي 18

 ECP 1 1 - 9کار با  18

 1 - - 1  2گذاشتن بالون پمپ داخل آئورتي 99و  18

 9 - 1 1 آئورتي اداره بيمار داراي بالون پمپ داخل 99و  18

 2 8 8 8 پايش فشارخون تهاجمي 99و  18،11

و  18،11

99 

 2 8 8 8 يون شريانيکانوالس

 9 - 1 1 وريد مرکزي  گذاشتن کاتتر 99و  18

 2 8 8 8 مرکزي فشار وريد تفسير و پايش 99و  18

 گيري تهاجمي برون ده قلبياندازه 99و  18

 *Thermo- dilution روش به 

1 1 1 8 

 8 1 1 1  گيري غير تهاجمي برون ده قلبي*اندازه 99و  18

 8 1 1 1  ير برون ده قلبيتفسير مقاد 99و  18

                                                                 
9 Intra-aortic Balloon Pump(IABP) 
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 2 8 8 8 با انوا  انفوريون پمپ و سرنگ پمپ کار اصول 18

، تعويض دريچه، CABGانوا  اعمال جراحي قلب باز) 18

 ترميمي(

8 - - 8 

 1 - - 1 )باي پاس قلبي ريوي( ECCکار با دستگاه  18

 ECMO* 1 - - 1کار با دستگاه  18

 Wells 9 9 9 6با ابزار  DVTارزيابي  18

 Sequential پمددپ بددا کددردن کددار اصددول 18

Compression Device (SCD) 

1 1 1 8 

 Enhanced External پمدپ با کردن کار اصول 18

Counter Pulsation (EECP)) 

1 1 8 2 

12   پايش سطح هوشياري بر اساس دو معيار 

  و  11گالسكوFour Score، 
2 2 3 

7 

 7 3 2 2 ارزيابي اعصاب کرانيال  12

 7 3 2 2 ارزيابي عملكرد ساقه مغز 12

تفسير تغييرات عالئم حياتي در اخدتالالت   12

 3 2 2 عصبي
7 

تفسير معيارهداي نورولوژيدک در  تعيدين   12

 2 1 1 مرگ مغزي
4 

در  کنتدرل دردکارگيري ابزارهداي رايدج به 12

 بخش ويژه 

behavioral pain assessment tool 
(FLACC) 

Non-Verbal Pain Scale (NVPS) 

Critical Pain Observation 

Tool(CPOT) 

2 2 2 6 

                                                                 
10 Glasgow Coma Scale 
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 3 1 1 1 هاي جمجمهپايش فشار داخل بطن 12

آگهدددددي بررسدددددي شددددددت و پيش  12

  APACHEE ،SOFAبيماري:

2 3 3 8 

 1 - - 1 کمر پانكچر 12

 3 - - 3 اولتراسوند داپلر ترانس کرانيال   12

 3 - - 3 مغز آنژيوگرافي 12

 3 - - 3 اسكنتيسي 12

12 MRI  3 - - 3 مغز و نخا 

 3 1 1 1 الكتروانسفالوگرافي  12

 4 - 2 2 پايش صر  12

99و  13  6 2 - 1 ست کردن() سازي دستگاه همودياليزآماده 

99و  13  6 2 - 1 پرايم دستگاه همودياليز 

99و  13  6 2 - 1 وصل بيمار به همودياليز 

99و  13  9 1 - 1 يز صفاقيانجام ديال 

 .گردنديمصورت امكان انجام  درموارد اين  *
Refrences: 

1. Australian College of Critical Care Nurses 2015. Competency Standards for Specialist 
Critical Care Nurses, last  Ed., Australian College of Critical Care Nurses, Australia  

2. Critical Care Nurse Training Standards Task Group Final Report Critical Care Secretariat,  

Ontario, 2005. 
3. European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa).Competencies for 

European Critical Care Nurses,2013. 

 

 :Educational Strategies     راهبردهای آموزشي:

 ، راهبردهاي مرتبط با خود را انتخاب و بقيه موارد را حذف خواهند نمود.بازنگري گروه هاي 

 ار است.اين برنامه بر راهبردهاي زير استو

 آموزش مبتني بر وظايف (Task based)  

 آموزش مبتني بر مشكل (Problem based)  

  آموزش مبتني بر موضو (Subject directed)  

 بر شواهد آموزش مبتني (evidence based)  

 ايآموزش مبتني بر صالحيت هاي تخصصي حرفه 
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 آموزش مبتني بر ارائه خدمات 

 يادگيري با رويكرد جامع نگر 

  يادگيري خودراهبر 

 يادگيري جامعه نگر (community oriented)  

 آموزش بيمارستاني (hospital based)  

 آموزش سيستماتيک 

 زشي:ها و فنون آموروش

 ها و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد:در اين دوره، عمدتاً از روش 

 اي، بين دانشگاهي و سمينارانوا  کنفرانسهاي داخل بخشي، بين بخشي، بيمارستاني، بين رشته 

 ژورنال کالب و کتاب خواني  –هاي آموزشي کارگاه –هاي کوچک بحث در گروه-  case presentation 

 آموزش در اتاق عمل، اتاق اقدامات عملي يا  –آموزش سرپايي  –راندهاي کاري و آموزشي  –حگاهي گزارش صب

 آزمايشگاه

 هاي شبيه سازي و آموزش از راه دور بر حسب امكانات استفاده از تكنيک 

 ترهاي پايينمشارکت در آموزش رده 

 self education, self study 

 ز و اهداف آموزشيروش و فنون آموزشي ديگر بر حسب نيا 

 

 انتظارات اخالقي از فراگیران

 رود که فراگيران:انتظار مي

 ( بيماران را دقيقاً رعايت نمايند.1منشور حقوقي)  -

)اين مقررات . بيماران، کارکنان و محيط کار را دقيقاً رعايت نمايند Safety)مقررات مرتبط با حفاظت و ايمني ) -

 مي شود( بازنگري توسط گروه آموزشي مربوطه 

 ( را رعايت نمايند.9) Dress Codeمقررات مرتبط با  -

 (  مرتبط را دقيقاً رعايت نمايند.8صورت کار با حيوانات، مقررات اخالقي)انجام تحقيقات آزمايشگاهي در در  -

 (Professionalism) اي گراييحرفه -

 د.کنند، محافظت نمايناز منابع و تجهيزاتي که تحت هر شرايط با آن کار مي -

آميز در محيط ها و فراگيران ديگر احترام بگذارند و در ايجاد جو صميمي و احترامدورهبه استادان، کارکنان، هم -

 کار مشارکت نمايند.

 اي را رعايت کنند.ها، مالحظات اخالق اجتماعي و حرفهدر نقد برنامه -

 د.در انجام پژوهشهاي مربوط به رشته، نكات اخالق پژوهش را رعايت نماين -

  اند.در بخش ضمايم اين برنامه آورده شده 1،9،8موارد 
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       فراگیر:  ارزشیابي 

  :ارزشیابي روش -الف

 :با روشهاي زير ارزيابي خواهند شد دانشجويان

 کتبي 

 شفاهي 

اي آزمون تعاملي رايانه  

درجه  861آزمون   

OSCE(Objective Structured Clinical Examination)  

OSLE(Objective Structured Learning Experience)  

DOPS(Direct Observation of Procedural Skills)  

Project Based Assessment  
( ارزيابي کارپوشهport folio( شامل: ارزيابي کارنما )Log bookنتايج آزمونهاي انجام شده، مقاالت، تشويق ،) ها و

 نظاير آن است.هاي انجام کار و تذکرات، گواهي

 یابي: شدفعات ارز -ب

 *آزمونهاي درون گروهي در اختيار گروه آموزشي قرار دارد.

 *آزمونهاي کشوري طبق مقررات کشوري
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 فصل دوم

 )حداقل نیازهای برنامه(
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 حداقل هیات علمي مورد نیاز:)تعداد، گرایش، رتبه(

 با ترکيب زير تشكيل مي شود: است که هپرستاري مراقبتهاي ويژ گروه آموزشيمجري   -الف

 با تخصص هاي:  گسترش يبر اساس مصوبه شورا اعضاي هيئت علمي ثابت تمام وقت-

حداقل داراي يک نفر عضو هيیت علمي ثابت و تمام وقت در مرتبه دانشياري و دو نفر عضو هيیت علمي ثابت و تمدام وقدت 

با حداقل سه سال سابقه کارشناسي ارشد مراقبتهاي ويژه يا داخلي جراحي()دکتراي پرستاري با پايه در مرتبه استادياري 

 تدريس در گروه آموزشي مراقبت هاي ويژه و تحقيق در رشته مورد نظر.

 )گروههای آموزشي هستند که با گروه مجری همکاری مي نمایند.(بان: یپشت مورد نیاز یهاتخصص -ب

 ني، داخلي و جراحي دانشكده پزشكي و گروه هاي علوم پايه فيزيولوژي،گروه هاي باليني بيهوشي، طب اورژانس، عفو

 سالمت سياستگذاري و مديريت تحقيق و گروه و زيستي آمار فارماکولوژي،

  :پشتیبانآموزش دیده  کارکنان

 هاي عمومي و تخصصي مشارکت کننده در کارآموزي دانشجويانکارکنان پرستاري آموزش ديده و يا شاغل در بخش

 

 عمومي مورد نیاز:آموزشي و امکانات فضاها 

 کالسهاي درسي 

 کارورزان -اتاق کارآموزان 

 اينترنت با سرعت کافي 

 سالن کنفرانس 

 بايگاني آموزش 

 کتابخانه و سالن مطالعه 

 اتاق استادان 

 اتاق رايانه 

 کتابخانه و سالن مطالعه در عرصه هاي باليني 

 Skill lab 
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 مورد نیاز:اختصاصي  یفضاها و عرصه ها

 ( تخصصيskill lab) هاي بالينيآزمايشگاه مهارت

 ،بخش هاي مراقبت ويژه)آي سي يو جنرال،آي سي يو اعصاب،آي سي يو جراحي قلبCCU  همودياليز، بخش پيوندد و،

 اورژانس(

 عرصه های آموزشي موردنیاز:

هاي اورژانس ها و مراکز توانبخشي، بخشهاي داخي و جراحي، درمانگاهها، هاي بستري بيماريعرصه هاي باليني: بخش

 ، همودياليز، دياليز صفاقي(CCU, ICU) مراقبت ويژه تخصصي

 

 مورد نیاز: یا نمونه های  جمعیتها

بيماران بدحال و بحراني بستري در بخشهاي مراقبت هاي ويژه اعم از آي سي يو، سي سي يو ، همودياليز و  -1

 اورژانس

 ها  و مشرف به مرگ  بستري در بخشهاي مراقبت ويژه و نقاهتگاه بيماران مراحل انتهايي زندگي  -9

 بيماراني که تحت رويه هاي تشخيصي و درماني تهاجمي در بخشهاي جنرال قرار مي گيرند.   -8

 

  :مورد نیاز( یه ای)سرما عمدهاختصاصي زات یتجه

 

 دستگاه ونتيالتور .4.1

 دستگاه همودياليز .2.9

 صبيسيستمهاي مانيتورينگ قلبي، تنفسي و ع .6.8

 دفيبريالتور .۱.4

 مانكن هاي هوشمند احياي قلبي ريوي .3.2

 تجهيزات لوله گذاري .2.6

 ترالي احيا  .11.۱

 ضربانساز .11.3

 وسايل حمايتي تنفسي .19.2

 وسايل اکسيژن درماني .18.11
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 فصل سوم

 مشخصات دوره و دروس

 در مقطع یژهو یمراقبت ها یپرستار برنامه آموزشي رشته

  کارشناسي ارشد ناپیوسته
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 مشخصات دوره:

 دورهنام -1

 هاي ويژهکارشناسي ارشد ناپيوسته رشته پرستاري مراقبت

 

 طول دوره وساختار آن:-2

 ريزي علوم پزشكي هست.وب شوراي عالي برنامهصمطابق با آئين نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته م

 

 :يتعداد کل واحد های درس-3

 باشد:ميواحد است كه به شرح زير  23تعداد واحدهاي درسي در اين دوره 

 واحد93     (Core)واحدهاي اختصاصي اجباري 

 واحد   44       (Non Core) واحدهاي اختصاصي اختياري

 واحد4                      نامه  پايان

 واحد89                                   جمع کل

 

 شود:ذکر می دروس کمبود و يا جبرانیجدول  .Ph.Dدر دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و 

 

 پرستاري مراقبت ويژهرشته  كارشناسي ارشد  دوره جدول الف ـ دروس كمبود ياجبراني برنامه آموزشي

کد 

 درس

 پيشنياز تعداد ساعات درسي تعداد  واحد  درسي نام درس

 جمع عملي نظري عملي نظري جمع

 اطال  هاي سيستم و رايانه 11

 پزشكي رساني

1 

 

 ندارد 96 1۱ 2 62/1 82/1

 ندارد 48 1۱ 96 31/1 91/1 9 پيشرفته تحقيق روش 19

 ندارد 96 1۱ 2 62/1 82/1 1 آمار 18

 ندارد 84 - 84 - 9 9 مفاهيم پايه پرستاري 14

 14 21 - 21 - 8 8 داخلي جراحي 12

 12و  14 119 119 - 9 - 9 کارآموزي داخلي جراحي 16

 11 جمع

 اند و گذراندن آن در اين رشته ضروري است.مقطع تحصيلي قبلي آنها را نگذرانده منظور دروسي است که دانشجويان در

واحد 94دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه حداکثر تعداد

 از دروس کمبود جبراني )جدول الف( را بگذراند. )کارشناسي ارشد ناپيوسته

 اي همه دانشجوياني که قبالآن را نگذرانيده اند الزامي مي باشد.گذراندن اين درس بر *
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پرستاري  رشته كارشناسي ارشد ناپیوسته( برنامه آ موزشي دوره coreجدول ب: دروس اختصاصي اجباري)

 مراقبتهاي ويژه

کد 

 درس

پيشنياز يا  تعداد ساعات درسي تعداد  واحد  درسي نام درس

 جمع کارآموزي نظري کارآموزي نظري جمع همزمان

قدانون، اخددالق پرسددتاري و  14

 ايروابط حرفه

 ندارد 1۱ - 1۱ - 1 1

نظريه هدا، الگوهدا و مفداهيم  12

 پرستاري ويژه

 ندارد 84 - 84 - 9 9

روش آمددوزش بدده مددددجو و  16

 خانواده

 ندارد 1۱ - 1۱ - 1 1

 ندارد 1۱ - 1۱ - 1 1 اختصاصي داروشناسي 1۱

اي پرسدتاري مباني مراقبت ه 13

 ويژه

 ندارد 84 - 84 - 9 9

 ارزيابي هاي تشخيصي  12

 

 ندارد 1۱ - 1۱ - 1 1

تددنفس و هدداي ويددژه مراقبت 11

 قفسه سينه

 12تا  14 96 - 96 - 2/1 2/1

 ويدژه هدايمراقبت کارآموزي 11

 سينه قفسه و تنفس

 12تا  14 21 21 - 1 - 1

 12تا  14 96 - 96 - 2/1 2/1 ويژه قلب و عروق  هايمراقبت 19

 ويدژه هدايکارآموزي مراقبت 18

 عروق و قلب

 12تا  14 21 21 - 1 - 1

 و اعصدداب ويدژه هدايمراقبت 14

  روان

 12تا  14 96 - 96 - 2/1 2/1

هداي ويدژه مراقبتکارآموزي  12

 اعصاب و روان

 12تا  14 21 21 - 1 - 1

گدوارش و  هداي ويدژهمراقبت 16

  جراحي شكم

 12تا  14 1۱ - 1۱ - 1 1

کليه و مجاري هاي ويژه مراقبت 1۱

 ادراري و دياليز

 12تا  14 1۱ - 1۱ - 1 1

 ويدژه هدايمراقبتکارآموزي  13

 دياليز و ادراري مجاري و کليه

 12تا  14 96 96 - 2/1 - 2/1

 12تا  14 1۱ - 1۱ - 1 1 غددهاي ويژه مراقبت 12
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اخددتالالت هداي ويدژه مراقبت 91

 چندارگاني

 12تا  14 84 84 - - 9 9

 ويدژه هدايکارآموزي مراقبت 91

 چندارگاني اختالالت

 12تا  14 21 21 - 1 - 1

 کارورزي 99

 

 91تا  14 816 816 - 6 - 6

 پايان نامه 98

 

 کليه دروس - - - - - 4

 84 جمع

 

 

رشته پیوسته نا كارشناسي ارشد( برنامه آ موزشي دوره  non coreجدول ج: دروس اختصاصي اختیاري)

 مراقبتهاي ويژهپرستاري 

 گذراند الزم است پیشنهاد شود(برابر تعداد واحدهايي كه دانشجو مي 3)حداقل 

کد 

 درس

 پیشنیاز تعداد ساعات درسی تعداد  واحد  درسی نام درس

 جمع عملی نظری عملی نظری جمع

 در  هاي تخصصيمراقبت 42

 باز قلب آي سي يو

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

  در هاي تخصصيمراقبت 42

 اعصابجراحي آي سي يو 

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

 در  هاي تخصصيمراقبت 42

 آي سي يو جراحي

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

 در  هاي تخصصيمراقبت 41

 آي سي يو تروما

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

 در  هاي تخصصيمراقبت 42

 داخليآي سي يو 

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

  در تخصصي مراقبتهاي 43

 يو سي سي

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

 بخش در تخصصي مراقبتهاي 93

 همودياليز

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

کاربرد فناوري در بخشهاي  97

 مراقبت ويژه

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4 بخش در تخصصي مراقبتهاي 94
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 اورژانس

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4 مراقبت ويژه بخشهاي مديريت 99

پايش در بخشهاي مراقبت  93

 ويژه

 کلیه دروس 121 103 24 3 3 4

 22 

واحد از دروس فوق )جدول ج( را متناسب با موضوع پايان نامه موردنظر، موافقت استاد راهنما و  2دانشجو می بايست *

 ائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بگذراند.ت

 

 مورد نیاز دوره:پیشنهادي كارگاههاي آموزشي  عناوين

 ي ويژه:هامراقبتي كارشناسي ارشد ناپیوسته پرستاري هاكارگاه

 ميزان ساعت نام کارگاه ترم ارائه کارگاه

 ساعت 6 ويژه هايمراقبت هايدر بخش مستندسازي ي ترم اولهاکارگاه

 ساعت 19 بيمار ايمنيکنترل عفونت و 

 ساعت  19 پيشرفته ريوي-قلبي احياي ي ترم دومهاکارگاه

 ساعت  19 ويژه يهامراقبت يهابخش مديريت

 ساعت  19 ويژه يهامراقبت مباحث در مكمل طب ي ترم سومهاکارگاه

 ساعت  19 مقاالت انتشارات و نگارش

 

 :تذکر

  خدمات مبتني بر شواهد براي دانشجويان الزامي است ارائده گدواهي  و ت بالينييو حاکم بخشي اعتبارگذراندن کارگاه

 هاي معتبر مورد قبول است.ازدانشگاه

 .کارگاه هاي فوق، توسط گروه آموزشي، با همكاري متخصصين و گروه هاي آموزشي ديگر طراحي و ارايه خواهد شد 
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 پزشکي رساني اطالع های سیستم و رایانه

 11 : درس کد

 واحد 1 : واحد تعداد

 عمليواحد  2/1 – نظريواحد  2/1 : واحد نوع

 ندارد :نیاز پیش

  ها آن از استفاده در مهارت کسب و افزار نرم کاربرد هاي روش ، مفاهيم اصول، با فراگيران آشنايي : کلي هدف

 در اطالعات جستجوي نحوه ،Power pointو،Word، Excell مهم افزارهاي نرم با کار اصول با دانشجو درس اين در:درس شرح

 شناسايي و منابع در موثر جستجوي انجام-جستجو استراتژي طراحي – Full text يافتن – Pubmed-search اصول اينترنت،

 . شود مي آشنا Windows در اشكال رفع کلي اصول و پزشكي علوم با مرتبط اطالعاتي هاي پايگاه

 

 (عملي ساعت 71 -نظری ساعت 9: ) مطالب رئوس

 ها داده فناوري هاي پايه و مفاهيم 

 بيمارستان در بهداشتي هاي داده هاي سيستم 

 زبان اصول Binary  

 ها  داده پردازنده سيستم (In put-CPU-Out Put) 

 ها کتابخانه هاي سيستم با آشنايي 

 مهم هاي افزار نرم کاربرد و آشنايي 

 Word 

 Excell 

 Photo shop 

 -Power point 

 SPSS 

 

 :اینترنت با آشنایي

 آن تعريف و اينترنت تاريخچه 

 اينترنتي خدمات کاربرد با آشنايي 
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 الكترونيک پست 

 خبري هاي گروه (News group) 

 وب»  جهاني شبكه» 

  جستجو موتورهاي انو (Search engines) 

  انوا “Browser” 

 اينترنت در اطالعات جستجوي نحوه 

 اينترنت در اطالعاتي بانكهاي 

  با آشنايي و اينترنت در گفتمان انوا elemedicine و Telecare  

 :اینترنت در جستجو

 اصول Pubmed-search – يافتن Full text – شناسدايي و مندابع در مدوثر جستجوي انجام-جستجو استراتژي طراحي 

 پزشكي علوم با مرتبط اطالعاتي هاي پايگاه

 اينترنت در ارتباطات 

 رد اشكال رفع کلي اصول Windows  

 :دانشجو ارزشیابي

  ارزيابي: شامل عملي دروس ارزيابي در نظر مورد هاي استراتژي -

Performance, Student centered Mulidimensional , Continuous , Objective باشد مي.  

 :منابع

1. Finding Information in Science, Techonology and medicine jill Lambert, Taylor, Francis. 

2. Information Technology, Solution For Healthcare Krzyszoltof Zeilinski, etal.Last edition . 
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 پیشرفته تحقیق روش

 19 : درس کد

 واحد 9 : واحد تعداد

 عمليواحد  2/1 – نظريواحد  2/1 : واحد نوع

 ندارد :نیاز پیش

 طراحدي به قادر که اي گونه به پزشكي، علوم در پژوهش انجام هاي روش ، مفاهيم اصول، با فراگيران آشنايي : کلي هدف

 .باشد گذشته هاي پژوهش بررسي و نقد و پژوهش طرح يک

 : (عملي ساعت 71 و نظری ساعت 22)مطالب رئوس

 تحقيق روش اصول بر مروري •

 ( و موض انتخاب ، کمي مطالعات انوا ...  و تعاريف ، تاريخچه)  پژوهش با آشنايي •

 منابع از استفاده روش و مطالعات بر مروري و پنداشتي – نظري چهارچوب •

 پژوهش هاي محدوديت ها، فرض پيش ها، فرضيه ، سئواالت ، اهداف •

 آنهدا، سدنجش مقيداس و متغيرها ، پژوهش محيط گيري، نمونه روشهاي و نمونه جامعه،: )  شامل مواد و روشها •

 اطالعات تحليل و تجزيه آماري روشهاي ها، داده منابع ، ها يافته نمايش ابزار، اعتماد و تباراع ها، داده گردآوري روشهاي

 ( پژوهش در اخالقي اصول ،

 آتي پژوهشهاي و ها يافته کاربرد براي پيشنهادات و گيري نتيجه •

 کيفي مطالعات انوا  بر مروري •

 پژوهشي طرح يک تنظيم نحوه •

 شهاپژوه بررسي و نقد و اصول •

 :دانشجو ارزشیابي روش

 اي دوره پايان و مستمر آزمونهاي انجام •

 کالس در دانشجو فعاليتهاي ارزيابي •

 انفرادي و گروهي فعاليتهاي و سمينارها ، تكاليف ارزيابي •

 آن اجراي و پژوهشي طرح يک ارائه •

 :منابع

1. Wood, GT, habu, Gudit, Nursing research Method, Critical Appraisal Utilization, and Mosby. 
Iattest edition 

2. Denizo F polit, Bemadethe; Nursing Research. Latest edition . 

3. Designing and Conducting Health system Research projects, Corlien M. varkevisser
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 پیشرفته مشخصات درس آمار
 

 18 کد درس

 واحد 1:  تعداد واحد

 عمليواحد  2/1-نظري واحد  2/1نوع واحد : 

 نداردپیش نیاز:  

 آشنايي فراگيران با آمار توصيفي و تحليلي  هدف کلي :

در اين درس دانشجو با شاخص هاي مرکزي و پراکندگي،چگونگي رسم نمودار و آزمون هاي پارامتريدک غيدر شرح درس:

 پارامتريک و کاربرد آنها در تحليل هاي آماري آشنا خواهد شد.

 ساعت عملي ( 71ساعت نظری و  9مطالب : ) رئوس

  تعاريف و مفاهيم اوليه : متغير و پراکندگي ؛ شاخص هاي تمايل به مرکز شاخص هاي پراکندگي؛ شاخص هاي توزيدع ؛

 عنوان –اشتباه سيستماتيک ، صحت و دقت 

  رسم نمودار: هيستوگرام(Histogram)   ؛ نمودارهاي خطدي(Line)  و پراکنددگي(Scatter)  ؛ نمودارهداي روي هدم

(Overlay) 
  تغيير متغير و نقاط پرت: تغيير متغيرهاي شايع؛ نقاط پرت(Outliers)  

  تخمين و آزمون فرضيه : تخمين آماري و محدوده اطمينان، آزمون فرضيه؛ مقايسه ميانگين و واريانس دو نمونه  با هم

 و نمونه مزدوج و غير مزدوج ؛ برآورد نسبتها و آزمون فرضيه آنها؛ مقايسه نسبتها در د

  رگرسيون : رگرسيون خطي ساده؛ برآورد پارامترهاي رگرسيون؛ آزمون فرضيه پارامترهاي رگرسيون؛ مقايسه دو خط

 رگرسيون با همديگر؛ رگرسيون معكوس

 آناليز واريانس: آناليز واريانس يكطرفه؛ مقايسه هاي پس از آناليز واريانس 

 اب دانشجويان و به تناسب پايان نامه آنها براي کار گروهي مباحث کاربردي بر حسب انتخ 

 71:ساعت عملي 

 افزار نرم با ها دياگرام انوا  رسم SPSS 

 افزار نرم با پارامتريک غير و پارامتريک هاي آزمون انجام SPSS 

 روش ارزشیابي دانشجو:

 انجام آزمونهاي مستمر و پايان دوره اي 

 سارزيابي فعاليتهاي دانشجو در کال 

 ارزيابي تكاليف 
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 منابع:

1-Szklo M, Nieto FJ. Epidemiology beyond the Basics. Massachusetts: Jones and Bartlett  

latest edition 

 محمد ک ، ملک افضلي ح ، نهاپتيان و ... روش هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي ، آخرين انتشار-9
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 اخالق پرستاری و روابط حرفه ای انون،ق

 14 کد درس:

 واحد 1:  تعداد واحد

  نظري واحد 1 نوع واحد :

 نداردپیش نیاز:  

 آشنايي با ديدگاه هاي اخالقي ،چگونگي تصميم گيري در چالش هاي اخالقيهدف کلي:

اين درس مباني نظري و مهارتهاي الزم براي اقدامات اخالقي در مراقبتهاي پرستاري و برقدراري ارتبداط  شرح درس: 

ي را بر اساس ارزشهاي انساني فراهم مي کند. در اين درس فراگيران با نحدوه حمايدت از حقدوق مدددجويان و حرفه ا

خانواده آنها آشنا شده و راههاي توسعه اعمال اخالقي در پرستاري را فدرا مدي گيرندد و عدالوه بدر بررسدي ماهيدت 

و جنبه هاي اخالقي اعمال و ارتباطات حرفده  موضوعات اخالق پرستاري، نظريه هاي اخالقي مورد بررسي قرار گرفته

اي پرستاري تجزيه و تحليل مي شود. همچنين فراگيران به موضوعات اخالق پرستاري در زمينه کار پرستاري حساس 

 شده و تصميم گيري اخالقي را تجربه و تمرين مي کنند تا از اين راه صالحيتهاي اخالق حرفه اي در آنها تقويت شود.

 (ساعت 71 ب)نظریرئوس مطال

 تعريف اخالق پرستاري و اهميت آن 

 معنويت و فلسفه اخالق 

 سالمت و معنويت 

 کرامت انسان و ارزشهاي اخالقي اسالمي 

 تاريخ اخالق پرستاري و روابط انساني 

 )اصول اخالق زيستي ) اتونومي، سود رساني ، عدم ضرر و زيان ، عدالت 

 اليني(حساسيت اخالقي در امر آموزش پرستاري ) ب 

 بيمار -پرستار -مدلهاي ارتباطي پزشک 

 اصول تصميم گيري بر اساس مباني اخالقي در تقابل با مشكالت حرفه اي پرستاري 

 مفاهيم اخالقي در قوانين پرستاري 

 شناخت حقوق اساسي بشر و احترام به حقوق مددجو/بيمار 
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 مسئوليت هاي قانوني و حرفه اي پرستاران مبتني بر موازين اخالقي 

 موضوعات اخالقي در مراقبت پرستاري از گروههاي آسيب پذير 

 کدهاي اخالقي و راهنماي عملكردحرفه اي 

 اخالق حرفه اي در نظام سالمت 

 )... معضالت اخالقي و قانوني در پرستاري )سوء رفتار حرفه اي ، غفلت و 

 هاي تخصصي به مددجو / بيمداران  بكارگيري اصول اخالقي و رعايت ارزشهاي انساني و حرفه اي در ارائه مراقبت

 خار و خانواده هاي آنها

 انوا  قصور و نحوه رسيدگي به آنها 

 :دانشجو ارزیابي شیوه

 امتحانات کتبي دوره اي و پاياني 

 منابع درس : 

1. B,Rich K.L(last edition) Nursing ethics across the curriculum and into practice, Boston: 

Jones and Bartlett publishers. 

2. Davis A.J.T schudin V, Rave L.D.Essentials of teaching and learning in nursing. 

3. Thompson I.E.Melia K.M, Boyd Kenneth M. Horsburgh D. (last edition) Nursing  ethics, 

Edinburgh: Churchill Livingstone. 

4. Sachedina, A, Islamic biomedical ethics. Principles and Application, Oxford University press, 2009. 
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 ویژه پرستاری مفاهیم و الگوها ها، نظریه

 12 کد درس:

 واحد 9:  تعداد واحد

 نظري نوع واحد :

 نداردپیش نیاز:  

آشنايي دانشجويان با نظريه و نظريه پردازي در پرستاري و مراقبتهاي ويژه، انوا  نظريه ها و کداربرد  هدف کلي:

 هاي ويژهآنها، مفاهيم اساسي پرستاري و کاربست آنها در مراقبت

نظريه ها و مفاهيم پرستاري مبناي مراقبت علمي و جامع در بخشهاي مرافبت ويژه و توليدد داندش شرح درس: 

 اختصاصي براي مراقبت بهينه در اين بخشها هستند.

 : ساعت( 33نظری )رئوس مطالب 

 مفهوم نظريه و الگوهاي پرستاري 

 مشخصات نظريه و الگوهاي پرستاري 

 بتهاي ويژه )نايتينگل، روي، اورم، واتسون، نيومن، راجرز و عبدا...(ا در مراقو کاربست آنه نظريه هاي پرستاري 

 کاربست مدل سينرژي در مراقبتهاي ويژه 

  کاربست فرايند پرستاري در مراقبتهاي ويژه 

 مفهوم ريتمهاي بيولوژيک در مراقبتهاي ويژه با تاکيد بر خواب 

 ني در مراقبتهاي ويژهمفهوم آسايش و درد و مراقبتهاي تسكي 

 مفهوم استرس و کنترل آن در مراقبتهاي ويژه 

 مفهوم محروميت و اضافه بار حسي در مراقبتهاي ويژه 

 مفهوم مرگ و مراقبتهاي بيمار در حال احتضار 

 روش ارزشیابي دانشجو:

o حضور فعال و مستمر در کالس درس 

o ارائه خالصه مقاله در زمينه مفاهيم پرستاري 

o بنار در زمينه کاربرد يكي از نظريه ها و الگوهاي پرستاري در مراقبتهاي ويزهارائه يک سم 

oآزمون کتبي پاياني 

 :اصلي منابع

 

1. Alligood, M.R; Tomy, A.M.(last edition) Nursing Theory Utilization & Application, Mosby . 
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2. Johnson, B.M; Webber, P.B (Last edition) An Introduction to Theory & Reasoning in 

Nursing. Lippincott. 

3. Tomey, A. M. Alligood, M. R. (2014). Nursing theorists and their works. St Louis: Mosby . 

4. Dewit, S.(2014) Fundamentals concepts and skills for nursing. Philadelphia: Saunders Co . 
5. Meleis, E (last edition) Theoretical Nursing: Development and Progress. Philadelphia: 
Lippincott Co 
6. McEwen, M. Wills, E.M.( last edition).Theoretical Basis for Nursing. Philadelphia: 
Lippincott Co 

7. Taylor, C., and et al(last edition). Fundamental of Nursing Care. London: Mosby Co . 
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 روشهای آموزش به مددجو و خانواده

 16 کد درس:

 واحد 1:  تعداد واحد

 نظري واحد 1 نوع واحد :

 نداردپیش نیاز:  

بر دانش و کسب مهارتهاي تدريس و برنامه ريزي آموزشي به منظور طراحي برنامه آموزشدي،  تسلط هدف کلي:

و، خدانواده ، دانشدجويان و کارکندان در تدريس و ارزشيابي نحوه اجراي آموزش جهت اعتالي آگاهي هاي مددج

 سطوح مختلف

در اين درس روشهاي آموزش و اصول ياددهي و يادگيري عوامل موثر بر هر کدام مطرح و مورد بحدث شرح درس: 

 قرار مي گيرد .

 :ساعت( 71نظری رئوس مطالب )

 کلي يادگيري و تئوري هاي يادگيري  اصول 

  يري و ياددهي )آموزش(اصول، فرآيند و عوامل موثر در يادگ 

 معرفي الگوهاي تدريس 

 برنامه ريزي آموزشي، اهداف، راهبردها و مواد آموزشي 

 انوا  يادگيري ، مهارتهاي ذهني و راهبردها 

 اصول يادگيري باليني 

 .... مراحل اجراي پانل، سمينار، کنگره و 

 نيازسنجي آموزشي در نظام سالمت 

 آموزش به مددجو و خانواده 

 العمر( مادام و ارکنان)مداومآموزش به ک 

 انتخاب و بهره برداري از رسانه ها 

 استفاده از روشهاي آموزش از راه دور 

 روشهاي نوين تدريس در علوم پزشكي 
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 )طراحي و برنامه ريزي يک آموزش ) آموزش انفرادي و گروهي 

 )ارزشيابي آموزشي ) مفاهيم، اصول، انوا  آن، آزمونها و کاربرد آنها 

  عملكردارزشيابي 

 روش ارزشیابي دانشجو:

 کالس در فعال حضور 

 پاياني و اي مرحله امتحانات  

 ارائه يک برنامه آموزشي براي خانواده مددجوي بستري در بخش هاي  مراقبت ويژه 

 منابع:

 طراحي نظامهاي آموزشي تصميم گيري در برنامه درسي و طراحي برنامه درسي زفسكي اي جي آخرين چاپ -1

 ي و فنون طراحي اموزشي. نشين سي بي و پوالک ورايگورث سي ام آخرين چاپراهبردها-9

 
3-Keating, s.b. Curriculum development and evaluation in nursing, (Last edition), 

Philadelphia Lippincott Williams & wilkins. 
4-Uys, L.R. & Gwele, N.S.Curriculum development in nursing: process & innovation, (last 

edition), London: routledge. 
5-Bastable, S.B. (Last edition), Nurse as educator: prineples of rechin and learning 

practice Boston: Jones & Bartlett publishers. 
6-Billings, D.M.and Halstead, J.A. (Last edition) teaching in Nursing: A guide for faculty, 
saunders, Elsevier. 

7-Pollard.A.and Collins.J.Maddock, M. and sinco, N. (last Edition), reflective Teaching, 
London: Contionuum. 
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 داروشناسي

 1۱کد درس: 

  واحد 1: تعداد واحد

: نظري نوع واحد  

نداردپیش نیاز:   

آشنايي فراگيران با اصول ، مفاهيم و مهمترين مسائل فارماکولوژيک مطرح در بيماران بد حالهدف کلي :   

ساعت( 71نظریرئوس مطالب : )  

 ي در پرستاري مراقبت هاي ويژه تعاريف کلي و نحوه اثر داروها  ، اشكال دارويي، کاربرد داروشناس 

 : عملكرد داروها در بيماريهاي زمينه اي خار 

 نارسايي کليه ، اعصاب 

 نارسايي کبد، قلب ، تنفس 

 ساير سيستم ها 

 تداخالت دارويي، کليات، مكانيسم ها 

 عوارض دارويي 

 تغييرات فردي در پاسخ هاي دارويي 

 :روش ارزشیابي دانشجو

 م و پايان ترم (آزمون کتبي ) شامل ميان تر 

:منابع  

1.Lehne - Richard A. Pharmacology for Nursing care, Elsevier Health Science latest edition. 

2. Lilley Linda .Pharmacology and the Nursing process, Elsevier Health Sciences Latest edition. 

3. Paw Henry G W, Shulman Rob .Handbook of Drugs in Intensive Care. Cambridge University 

Press, New York, Fourth edition, 2010. 
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 ویژه پرستاری های مراقبت بانيم

 13کد درس:

 واحد 9:تعداد واحد

 :نظرينوع واحد

 نداردپیش نیاز:

 نيازهاي رفع در تاريپرس مراقبتهاي عمومي اصول مفاهيم و تعاريف پرستاري مراقبت هاي ويژه و با آشنايي هدف کلي:

 .ويژه مراقبت هاي بخش در مددجويان گوناگون

 هاي وضعيت دچار بيماران از پرستاري مراقبت هاي اختصاصي نيازهاي از صرف نظر دانشجويان درس اين درشرح درس :

 و يپرسدتار اوليده هداي مهدارت شدامل ويژه مراقبت هاي بخش در عمومي هاي پرستاري مراقبت حيات، کننده تهديد

شد. عدالوه  بدر  خواهند دارويي آشنا و محاسبات  بيماران بدحال از عاطفي هاي حمايت و دهان چشم، پوست، از مراقبت

 ارائده تدرخيص  از پس منزل در مراقبت و ويژه هاي بخش در بستري بيماران در آن ابعاد و تسكيني مراقبتهاي اين مفهوم

 حدال بدد بيمداران انتقدال و نقدل بده مربوط موضوعات و آن روشهاي و تغديه خصور در عمومي مراقبتهاي. شد خواهد

 .گرفت خواهد قرار بحث نيزمورد

 :ساعت(  33نظری )رئوس مطالب 

 تعریف مراقبت های ویژه پرستاری 

 مراقبت از پوست:

 آسيب هاي رايج پوستي در بيماران بدحال 

  نگهداري و حفظ سالمت پوست 

  آسيب هاي پوستيمراقبت هاي عمومي و جلوگيري از 

 پاتوفيزيولوژي،درجه بندي،ابزارهاي بررسي زخم بستر،درمان هاي رايج 11زخم بستر و زخمهاي فشاري پيچيده(

 و مراقبت هاي پرستاري(

 مراقبت از چشم:

                                                                 
11 Complex Wound and Pressure Ulcers 
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  آسيب هاي رايج چشمي در بيماران بدحال 

 عالئم و عوارض 

 بدحال بيماران در مراقبت هاي پرستاري در مراقبت چشمي 

 از دهان :مراقبت 

  آسيب هاي رايج دهاني در بيماران بدحال 

 عالئم و عوارض 

 بدحال بيماران مراقبت هاي پرستاري در مراقبت دهاني در 

 مراقبت های تغذیه ای:

 چگونگي بررسي وضعيت تغذيه اي بيماران 

 سوتغذيه و چگونگي تاثير آن در بيماران بدحال 

 چگونگي حمايت تغذيه اي بيماران بدحال 

 ي تامين نيازهاي تغذيه اي در بيماران بدحالروش ها 

 عروقي،تنفسي،کليوي،عصبي،گوارشي و غدد درون ريز-تغييرات رژيم غذايي در بيماري هاي قلبي 

 :احتضار حال در بیماران در تسکیني های مراقبت

 تسكيني مراقبت در بيمار راحتي تامين چگونگي 

 احتضار حال در بدحال ارانبيم از مراقبت نحوه زمينه در گيري تصميم چگونگي 

 احتضار حال در بدحال بيماران از مراقبت در حقوقي مسائل 

 احتضار حال در بدحال بيماران از مراقبت در اخالقي  مسائل 

 احتضار حال در بدحال بيماران از مراقبت  نمودن متوقف يا  قطع  به مربوط مسائل 

 ونتيالتور دستگاه از بيمار جداسازي يا قطع 

 ريوي-قلبي احياي دمع دستور 

 مغزي مرگ تشخيص چگونگي  

 مسائل پرستاری در ارتباط با انتقال بیماران بدحال:

 انتقال بيماران بدحال از صحنه حوادث به بيمارستان 

 بدحال به بيمارستان هاي ديگر بيماران انتقال 

 انتقال داخل بيمارستاني بيماران بدحال 

  انتقال بيمارآماده سازي و انتقال تجهيزات به منظور 

 اصول نوتواني بیماران بدحال:

 نوتواني تنفسي 

  نوتواني اندام ها 
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  توانبخشي ديگر اعضا 

 محاسبات دارویي)با تاکید بر داروهای رایج و پر خطر(:

 )داروهاي اينوتروپ)دوپامين،دبوتامين و لئوفد 

  داروهاي ترمبوليتيک 

  داروهاي آنتي آريتمي 

  سداتيوها 

 کلريد پتاسيم 

 ائين ليدوک 

 انسولين 

  سولفات منيزيم 

 عضالني -بلوک کننده هاي عصبي 

 تنظيم تعداد قطرات سرم و ميكروست 

 روش های ارزشیابي دانشجو:

 آزمون کتبي،ارائه تكاليف و سمينار 

 منابع اصلي :

1. Burns.Suzanne.2014. AACN Essential Critical Care Nursing.Mc Graw Hill Education. Third 

Edition. 

2. Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. 2014, Critical Care Nursing. Diagnosis and 

Management. Elsevier, seventh edition.vol1 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

 

1. Smith Fang GAO Yeung, Joyce .Core Topics in Critical. Cambridge University P   
2. Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition.press, New York, 

2010. 
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 ارزیابي های تشخیصي

 12کد درس:

 واحد 1:تعداد واحد

 :نظرينوع واحد

 نداردپیش نیاز:

 مقددمات و اصدول پيشدرفته فنداوري با حياتي عالئم ويژه،پايش مراقبت بيمار شناخت و بررسي با آشنايي :کلي هدف

  آزمايشگاهي هايداده تفسير و باليني هاي،آزمايش پزشكي اريتصويربرد

 و اصدول پيشرفته، فناوري با حياتي عالئم ويژه،پايش مراقبت بيمار شناخت و در اين درس دانشجو با بررسي شرح درس:

 آزمايشگاهي آشنا خواهد شد. هايداده تفسير و باليني هاي،آزمايش پزشكي تصويربرداري مقدمات

 ساعت(: 71نظریطالب)رئوس م

 ويژه مراقبت بيمار شناخت و بررسي 

 پيشرفته فناوري با حياتي عالئم پايش 

 مهارت های آزمایشگاهي:

 آزمايشگاهي گيرينمونه اصول 

 آزمايشگاهي هايداده تفسير و باليني هايآزمايش 

 پزشکي: تصویربرداری مقدمات و اصول

 پزشكي تصويربرداري مقدمات و اصول  

 ويژه هايمراقبت بيماران در هاداده تفسير و يراديوگراف 

 CT Scan  ويژه هايمراقبت بيماران در هاداده تفسير و 

 MRI ويژه هايمراقبت بيماران در هاداده تفسير و 

 :منابع اصلي

1. Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing.Mc Graw Hill Education. 2014.  
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2. Criner Gerard J. Barnette Rodger E. D’Alonzo. Gilbert E. Critical Care Study Guide Text 

and Review.Second Edition. Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010. 

3. Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and 

Management. Elsevier, seventh edition. 2014 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

4. Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing, 2014. 

5. Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing. Lippincott Williams & Wilkins. 

2018. 
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 سینه قفسه و تنفس ویژه هایراقبتم

 11کد درس:

 واحد2/1:تعداد واحد

 ينظر نوع واحد:

 تشخيصي،داروشناسي. هاي ارزيابي ويژه، پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

  تنفس دستگاه بيماري هاي از پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با آشنايي : درس کلي هدف

 اصدول بدا تدنفس، دسدتگاه بيماري هداي شايع ترين درمان و تشخيص،پايش بر عالوه دانشجو درس اين در: درس شرح

 .شود مي آشنا مكانيكي تهويه تحت بيماران خصوصا و تنفس دستگاه پرستاري ويژه هاي مراقبت

  ساعت(:22نظری نظری ) رئوس مطالب

 ارزیابي بیمار:

 شرح حال پرستاري 

 معاينات باليني 

 تفسيرگرافي( و اسكن  19توموگرافي عروق ريه ،آنژيوگرام ريوي، سينه قفسه روش هاي تشخيصيV/Q ) 

 ونتيالتور( دستگاه هاي داده تنفسي، پايش و غير تهاجمي سامانه ميتهاج پايش)پايش 

  وضدعيت ارزيابي اساس بر مكانيكي تهويه و تنظيمات دستگاه تنفسي اصول و مفاهيم تهويه مكانيكي، مدهاي 

 يالتورونت از جداسازي براي بيمار آمادگي بيمار، مراقبتهاي پرستاري از بيمار تحت تهويه مكانيكي، ارزيابي تنفسي

 :ویژه بالیني مشکالت در پرستاری های مراقبت

 تنفسي حاد نارسايي 

 تنفسي حاد ديسترس سندرم 

 ريوي هيپرتاسيون  

 ونتيالتور به وابسته پنوموني 

 سينه قفسه هايآسيب  

 پرستاری: های مراقبتو  قفسه سینه ها و پروسیجرهای تهاجمي جراحياندیکاسیون های  

 چست تيوب 

 18پنومونكتومي 

                                                                 
12 Computed Tomography of  Pulmonary Arteries (CTPA) 
13 Pneumonectomy 
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 14وبكتومي لو 

 12رزکسيون وج 

 16بولكتومي 

 1۱بيوپسي ريه  

 13دکورتيكيشن 

 12استنت ريه 

 91برونكوسكوپي 

 :دانشجو ارزشیابي های روش

 سمينار و تكاليف کتبي،ارائه آزمون 

 

 :منابع اصلي

1. Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing.Mc Graw Hill Education. 2014 

2. Criner Gerard J. Barnette Rodger E. D’Alonzo. Gilbert E. Critical Care Study Guide Text and 

Review.Second Edition. Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010. 

3. Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and Management. 

Elsevier, seventh edition. 2014. 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

4. Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition  

5. Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing.2018, Lippincott Williams & Wilkins.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Lobectomy 
15 Wedge resection 
16 Bullectomy 
17 Lung Biopsy 
18 Decortication 
19 Pulmonary Stent 
20Bronchoscopy  
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 سینه قفسه و تنفس ویژه هایمراقبتکارآموزی 

 11:درس  کد

 واحد 1 :دواح تعداد

 کارآموزي :واحد نوع 

 .تشخيصي،داروشناسي هاي ارزيابي ويژه، پرستاري هاي مراقبت مباني :نیاز پیش

و مهارت آموزي در زمينه  تنفس دستگاه هاي بيماري از پرستاري ويژه هاي مراقبت اصول با آشنايي : درس کلي هدف

 رويه هاي تشخيصي و درماني

 اصدول بدا تنفس، دستگاه هاي بيماري ترين شايع درمان و تشخيص،پايش بر الوهع دانشجو درس اين در: درس شرح

 .شود مي آشنا مكانيكي تهويه تحت بيماران خصوصا و تنفس دستگاه پرستاري ويژه هاي مراقبت

 ساعت(: 17کارآموزی) مطالب رئوس

 سدندرم تنفسدي، حداد نارسدايي) ارائه و کاربرد مراقبتهاي ويژه تنفسي در بيماران مبتال به اختالالت حاد تنفسدي

و جراحدي هداي  (ريده آمبدولي و مكدانيكي تهويه تحت بيماران ونتيالتور، به وابسته پنوموني تنفسي، حاد ديسترس

دستگاه تنفس بستري در بخش مراقبت ويژه مبتني بر يک الگوي مراقبتي با تاکيد بر مراقبت جامع نگر  و يادگيري و 

 يل:مهارت آموزي در زمينه هاي ذ

 ريه راديوگرافي تفسير  

 اکسيمتري پالس تفسير 

 کاپنوگرافي تفسير 

 شرياني کاتتر طريق از شرياني خون گيرينمونه تهيه 

 شريان داخل در سوزن واردکردن طريق از شرياني خون گيرينمونه تهيه 

 شرياني خون گازهاي تفسير 

 سينه قفسه فيزيوتراپي مختلف هاي تكنيک اجراي  

 درماني اکسيژن مختلف وسايل و ،نبواليزرها اينهالرها از استفاده چگونگي  

 گذاشتن کار oropharyngeal airway 

 گذاشتن کار nasopharyngeal airway 

 ناي داخل گذاريلوله گذاشتن کار  

 تراشه لوله کردن محكم و بستن  
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 تراکئوستومي يا تراشه لوله کاف فشار کنترل   

 تراشه لوله کردن خارج Extubating 

 بسته و باز روش به تراشه لوله ساکش   

 تراکئوستومي ساکش   

 ونتيالتور دستگاه کردن آماده  

 ونتيالتور دستگاه به بيمار وصل 

 آمبوبگ از استفاده با مكانيكي تهويه  

 با غيرتهاجمي مكانيكي تهويه CPAP  

 با غيرتهاجمي مكانيكي تهويه BIPAP 

 ونتيالتور دستگاه هاي داده پايش  

 بيمار تنفسي وضعيت ارزيابي اساس بر مكانيكي تهويه دستگاه در تنفسي دم انتخاب 

 ونتيالتور از جداسازي براي بيمار آمادگي ارزيابي 

 ونتيالتور از بيمار جداسازي weaning 

 کداتتر و(آرترالين)شدرياني کاتتر تيوب، چست نظير تهاجمي وسايل خروج و کارگذاشتن در روتين هاي مراقبت 

   CVP يا مرکزي وريد

 جنبي درن با بيمار از مراقبت  

 جنبي فضاي درن کردن خارج 

 پنج لغايت شنبه از کاري، هاي شيفت ساعت با مطابق کارورزي و کارآموزي هاي عرصه در حضور ساعات: 1 تذکر

 (کاري شب ساعت 19 کاري، صبح ساعت 6 کاري، عصر ساعت 6) بود خواهد شنبه

 تواندد مدي دانشدكده آموزشي مديران نظر و امكانات به توجه با تعطيل ايام در کارورزيهاي و کارآموزي: 9 تذکر

 .شود اجرا

 .گردد استفاده دوره اين آموزش براي باليني و آموزشي هاي ظرفيت تمام از: 8 تذکر
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 عروق و قلب ویژه های مراقبت

 عروق و قلب دستگاه بيماري هاي از پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با آشنايي : درس کلي هدف

 بدا عدروق ، و قلدب دسدتگاه بيماري هاي شايع ترين درمان و تشخيص،پايش بر عالوه دانشجو درس اين در: درس شرح

 .شود مي آشنا CCUعروق و کار با تجهيزات بخش  و قلب دستگاه پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول

 19کد درس:

 واحد2/1: تعداد واحد

 نظري نوع واحد:

 ويژه،ارزيابي هاي تشخيصي،داروشناسي،اصول پيوند. پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

 ساعت(:22نظری ) رئوس مطالب

 ارزیابي بیمار:

 شرح حال پرستاري 

 معاينات باليني 

 روق آنژيددوگرافي عدد ،21سدداعته بددا هددولتر 94ليدددي،مانيتورينگ  13 و 12،19 قلددب روش هدداي تشخيصددي)نوار

،کاتتريزاسديون 23و اکو کارديوگرافي از طريق مدري 22کارديوگرافي ترانس توراسيک اکو آشنايي کرونر،آنژيوپالستي،

 ورزش( تست عروق، داپلر سونوگرافي با قلب،آشنايي راديوايزوتوپ اسكن تفسير با قلب،آشنايي

 روش بده قلبدي ده ديوسر، برون ترانس طريق از فشارخون پايش)پايش Thermo- dilution، PICCO و Vigileo، 

CVP ،PAP و PCWP ) 

 مراقبت های پرستاری در مشکالت بالیني ویژه:

 ) بيماري هاي عروق کرونر)سندرم حاد کرونري ،انوا  آنژين قلبي، سكته هاي قلبي 

  نارسايي قلبي و کارديوميوپاتي ها 

 بيماري هاي دريچه اي قلب 

 ترمبوآمبولي وريدي 

  قلبي و جراحي هاي آنبيماري هاي مادرزادي 

                                                                 
21 Holter(24-hours)monitoring 
22 Transthoracic echocardiography 
23 Transesophageal echocardiography(TEE) 
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  اندوکارديت 

 ميوکارديت 

 بحران پرفشار ي خون 

 الكتروکارديوگرام غير طبيعي،آشنايي با ديس ريتمي هاي تهديدد کنندده و  قلب)شناخت و تفسير ريتم اختالالت

  ،آشنايي بدا اندواکاشتني غير تهديد کننده،داروهاي آنتي آريتمي،شوک سينكرونايز و آسينكرونايز،دفيبريالتور

 پيس ميكر و مراقبت هاي پرستاري در پيس ميكر(

 جراحي های قلب و قفسه سینه:

 انوا  جراحي هاي قلب و قفسه سينه 

 سينه قفسه و قلب هاي عوارض مرتبط با جراحي 

 سينه قفسه و قلب هاي مراقبت هاي پرستاري در جراحي 

 اقدامات پرستاري جهت کاهش عوارض پمپ قلبي 

 لب و عروقنوتواني در بيماري هاي ق 

 :دانشجو ارزشیابي های روش

 سمينار و تكاليف کتبي،ارائه آزمون 

 

 :منابع اصلي
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 عروق و قلب ویژه های  کارآموزی مراقبت

 عروق و قلب دستگاه هاي بيماري از پرستاري ويژه هاي مراقبت اصول با آشنايي : درس کلي دفه

 با ، عروق و قلب دستگاه هاي بيماري ترين شايع درمان و تشخيص،پايش بر عالوه دانشجو درس اين در: درس شرح

 .شود مي شناآ CCU بخش تجهيزات با کار و عروق و قلب دستگاه پرستاري ويژه هاي مراقبت اصول

 18:درس کد

 واحد   1 :واحد تعداد

 کارآموزي :واحد نوع

 .پيوند تشخيصي،داروشناسي،اصول هاي ويژه،ارزيابي پرستاري هاي مراقبت مباني :نیاز پیش

 ساعت(: 17رئوس مطالب کارآموزی)

 کروندري، حداد )سدندرم يعروقدو  عروقي در بيماران مبتال به اختالالت قلبي–ارائه و کاربرد مراقبتهاي ويژه  قلبي 

(بستري در بخش مراقبت ويژه مبتني بر يدک الگدوي مراقبتدي بدا  قلب(، اي دريچه هاي بيماري حاد، قلبي نارسايي

 بداز، قلدب جراحدي اعمدال قلبدي، تاکيد بر مراقبت جامع نگر، مراقبت هاي پرستاري قبل و بعدد از کاتتريزاسديون

 يادگيري و مهارت آموزي در زمينه هاي ذيل: يكر و م آئورتي و پيس داخل پمپ کارگذاري بالون

 رویه های تشخیصي: 

 آن  تفسير و ليدي 19 الكتروکارديوگرام گرفتن 

 کارديوگرافي تفسير اکو 

 قلب راديوايزوتوپ تفسير اسكن 

 عروق داپلر تفسير سونوگرافي 

 ورزش  تفسير تست 

 آن تفسير و پايش ، شرياني کاتتر کارگذاشتن در کمک 

 آن تفسير و پايش ، مرکزي وريد کاتتر کارگذاشتن در کمک 

 آن تفسير و پايش ، ريوي شريان کاتتر کارگذاشتن در کمک 

 روش به قلبي ده برون گيرياندازه Thermo- dilution، PICCO و Vigileo 

 کدداتتر ريدوي، شدريان کداتتر تيدوب، چسدت مانندد تهداجمي پروسديجرهاي انجدام در پزشدک بده کمدک 

 (امكان صورت در)  CVP يا مرکزي وريد کاتتر و(نآرترالي)شرياني

 محاسبه دوز داروها:
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  ترمبوليتيک ها 

  آنتي آريتمي ها 

 اينوتروپ ها  

 کار با تجهیزات :

 قلبي مانيتورينگ با کار چگونگي (هايماژول NIBP , SPO2 ,CO2,  TEMP, RESP , ECG  ) 

 قلبي ساز ضربان دستگاه با کردن کار اصول (Pacemaker )داخلي، موقت و خارجي 

 شوک سي دي و دفيبريالتور با کردن کار اصول 

 پمپ پمپ و سرنگ انفوريون با کردن کار اصول 

 پمپ با کردن کار اصول DVT   

 پمپ با کردن کار اصول Enhanced External Counter Pulsation )EECP) 

 بالون پمپ داخل آئورتي با کردن کار اصول 

 تور کاشتنياصول کار کردن با دفيبريال 

 اصول کار با هولتر مانيتورينگ قلبي و فشار خون 

 پنج لغايت شنبه از کاري، هاي شيفت ساعت با مطابق کارورزي و کارآموزي هاي عرصه در حضور ساعات: 1 تذکر 

 (کاري شب ساعت 19 کاري، صبح ساعت 6 کاري، عصر ساعت 6) بود خواهد شنبه

 تواند مي دانشكده آموزشي مديران نظر و امكانات به توجه با تعطيل اماي در کارورزيهاي و کارآموزي: 9 تذکر 

 .شود اجرا

 گردد استفاده دوره اين آموزش براي باليني و آموزشي هاي ظرفيت تمام از: 8 تذکر. 
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 روانپزشکي اختالالت و اعصاب ویژه های مراقبت

 14کد درس:

 واحد 2/1 :تعداد واحد

 نظري نوع واحد:

 .ويژه،ارزيابي هاي تشخيصي،داروشناسي پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

اختالالت روانپزشدكي  و اعصاب دستگاه بيماري هاي از پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با آشنايي : درس کلي هدف

 ويژه هاي شايع در بخش هاي مراقبت

 اختالالت و اعصاب دستگاه اري هايبيم شايع ترين درمان و تشخيص،پايش بر عالوه دانشجو درس اين در: درس شرح

 .شود مي روانپزشكي آشنا اختالالت و اعصاب دستگاه پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با ، روانپزشكي

  (:ساعت 22رئوس مطالب)نظری 

 ارزیابي بیمار:

 شرح حال پرستاري 

 يدار و مع 94حرکتي،معيدار گالسدكو – حسدي هداي سدامانه و هوشدياري سدطح معاينات باليني)پايشFour 

Scoreتغييرات عالئم حياتي در اختالالت عملكرد عصبي، 92،ارزيابي اعصاب کرانيال ،ارزيابي عملكرد ساقه مغز،

 معيارهاي نورولوژيک تعيين مرگ مغزي(

 سدي تدي اسدكن،ام آر آي،آنژيدوگرافي مغز،اولتراسدوند داپلدر تدرانس 96روش هاي تشخيصي) پانكچر کمدر،

 (9۱الكتروميوگرافي،مطالعات بررسي هدايت عصبي کرانيال،الكتروانسفالوگرافي،

 پايش(تهاجمي پايش ICP اکسيژناسيون و )مغزي 

                                                                 
24 Glasgow Coma Scale 
25 Brain Stem 
26 Lumbar Puncture 
27 Nerve Conduction Studies 
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 مراقبت های پرستاری در مشکالت بالیني ویژه اعصاب : 

 افزايش فشار داخل جمجمه 

 سكته هاي مغزي 

 مغزي هماتوم هاي  (يا بطني داخل هاي هماتوم و دورال اپيدورال،ساب هماتوم ICH ) 

 مغزي تومورهاي 

  ضربه هاي مغزي 

  ضربه هاي نخاعي 

  تشنج و صر 

  )عفونت هاي سيستم اعصاب مرکزي)مننژيت،انسفاليت،مننگوآنسفاليت 

  (92و مياستني گراوا 93عضالني )سندرم گيلن باره–اختالالت عصبي 

  انسفالوپاتي 

 مرگ مغزي 

 جراحي های اعصاب:

 انوا  اقدامات مداخله اي و جراحي هاي اعصاب 

 ي از مداخالت و جراحي هاي اعصابعوارض ناش 

  مراقبت از درن هاي حفره مغزي 

 مراقبت پرستاري از بيماران تحت جراحي هاي اعصاب 

 ویژه روان: بالیني مشکالت

  شناخت فوريت هاي روانپزشكي 

 )اختالالت درکي)توهم و هذيان 

  نكات مربوط به خودکشي حمايت از بيمار و خانواده 

  ازدياد محرک هاي حسي 

 روميت از محرک هاي حسيمح 

 دليريوم 

 :دانشجو ارزشیابي های روش

 سمينار و تكاليف کتبي،ارائه آزمون 

 

 

                                                                 
28 Guillain –Barre Syndrome 
29 Myasthenia Gravis 
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 منابع اصلي :

1. Anish Bhardwaj, Marek A. Mirski, Handbook of Neurocritical Care. Second Edition. Springer 

New York Dordrecht Heidelberg London, 2010. 

2. Barker .Neuroscience nursing a spectrum of care. Mosby.2008 

3. Goanne V. HicKey .The Clinical Practice of Neurological & Neurosurgical Nursing .Amazon 

,2014 

4. Sue Woodwaed- Mestecky. Neuroscience Nursing: evidence-based practice. Wiley- 

Blakwell.2011 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition.2010.  

2. Black,J;Hawak,J;Medical Surgical Nursing, Clinical management for positive outcome. 

Elsevier Saunders, Last Edition, 2014 

3. Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing. Mc Graw Hill Education. 2014. 

4. Carlson, Karen. AACN Critical Care Nursing. Saunders, Elsevier, 2009 
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6. Criner Gerard J. Barnette Rodger E. D’Alonzo. Gilbert E. Critical Care Study Guide Text and 

Review.Second Edition. Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010 

7. Lynne Telan, goseph Davie,Li,da Urden, Mary Lough, Critical Care Nursing: Diagnosis AND 

Management: Quick Critical Care Reference, Mosby Edition: 2nd: 2014 

8. Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing, Lippincott Williams & Wilkins, 2018.  

9. Rabinovici. Reuven, Frankel Heidi L, Kirton, Orlando C .Trauma, Critical Care and Surgical 

Emergencies: A Case and Evidence-Based Textbook.Informa Healthcare.2010 

10. Townsend, Mary.Nursing Diagnosis in Psychiatric and psychotropic Medication.  

11. Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and 

Management. Elsevier, seventh edition. 2014 

 

 

 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   يوستهناپ ارشد ويژه در مقطع کارشناسي هاي مراقبت پرستاري برنامه آموزشي رشته 64

 

 روانپزشکي اختالالت و اعصاب ویژه های مراقبتکارآموزی 

 12کد درس:

 واحد 1 :تعداد واحد

 ساعت( 21)کارآموزي نوع واحد:

 .ويژه،ارزيابي هاي تشخيصي،داروشناسي پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

اختالالت روانپزشدكي  و اعصاب دستگاه بيماري هاي از پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با آشنايي : درس کلي هدف

 ويژه هاي شايع در بخش هاي مراقبت

 اختالالت و اعصاب دستگاه بيماري هاي شايع ترين درمان و تشخيص،پايش بر عالوه دانشجو درس اين در: رسد شرح

 .شود مي روانپزشكي آشنا اختالالت و اعصاب دستگاه پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با ، روانپزشكي

 ساعت(: 17رئوس مطالب کارآموزی)

 دچار )بيماران روانپزشكي در بيماران مبتال به اختالالت حاد عصبي تالالتاخ و ارائه و کاربرد مراقبتهاي ويژه اعصاب

 داخل فشار مغزي،افزايش تومورهاي مغزي، هماتومهاي نخاعي، هاي آسيب مغزي، هاي هوشياري،آسيب سطح کاهش

 ريتروانپزشكي )فو اعصاب( و اختالالت هاي تشنج و جراحي و مغزي ،صر  عضالني،مرگ– عصبي جمجمه،اختالالت

دليريوم( در بخش مراقبت ويژه مبتني بر يک الگوي مراقبتي با تاکيدد بدر مراقبدت  هذيان، و روانپزشكي، توهم هاي

 جامع نگر  و يادگيري و مهارت آموزي در زمينه هاي ذيل:

  :ابزارهاي سديشن، ابزارهاي کنترل درد، ابزارهاي بررسي سطح هوشدياريبكارگيري ابزارهاي رايج در بخش ويژه 

GCS  و Four Score 

 حرکتي - حسي هاي سامانه و هوشياري سطح پايش   

 جمجمه هاي بطن داخل فشار پايش 

 و -ذهندي و وضدعيت هوشدياري و -وحرکدت حدس برسي -مردمک -بررسي – چشم بررسي)  عصبي کامل معاينه 

 (  کالمي

  (کرانيدال  تدرانس داپلدر ز،اولتراسوندمغ آي،آنژيوگرافي آر ،ام اسكن تي کمر،سي پانكچر آشنايي با رويه تشخيصي

 ،الكتروانسفالوگرافي و الكتروميوگرافي(

 پنج لغايت شنبه از کاري، هاي شيفت ساعت با مطابق کارورزي و کارآموزي هاي عرصه در حضور ساعات: 1 تذکر

 (کاري شب ساعت 19 کاري، صبح ساعت 6 کاري، عصر ساعت 6) بود خواهد شنبه
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 اجرا تواند مي دانشكده آموزشي مديران نظر و امكانات به توجه با تعطيل ايام در رورزيهايکا و کارآموزي: 9 تذکر

 .شود

 .گردد استفاده دوره اين آموزش براي باليني و آموزشي هاي ظرفيت تمام از: 8 تذکر

 منابع اصلي :

1. Anish Bhardwaj, Marek A. Mirski, Handbook of Neurocritical Care. Second 

Edition. Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2010. 

2. Barker .Neuroscience nursing a spectrum of care. Mosby.2008 

3. Goanne V. HicKey .The Clinical Practice of Neurological & Neurosurgical Nursing 

.Amazon ,2014 

4. Sue Woodwaed- Mestecky. Neuroscience Nursing: evidence-based practice. 

Wiley- Blakwell.2011 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

5.Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition.2010.  

6.Black,J;Hawak,J;Medical Surgical Nursing, Clinical management for positive 

outcome. Elsevier Saunders, Last Edition, 2014 

7.Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing. Mc Graw Hill Education. 2014. 

8.Carlson, Karen. AACN Critical Care Nursing. Saunders, Elsevier, 2009 

9.Chulay, Marianne, Guzetta, Cathie, Dossey Barbara. AACN Handbook of Critical 

Care Nursing 

10.Criner Gerard J. Barnette Rodger E. D’Alonzo. Gilbert E. Critical Care Study Guide 

Text and Review.Second Edition. Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 

2010 

11.Lynne Telan, goseph Davie,Li,da Urden, Mary Lough, Critical Care Nursing: 

Diagnosis AND Management: Quick Critical Care Reference, Mosby Edition: 2nd: 2014 

12.Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing, Lippincott Williams & Wilkins, 

2018. 

13.Rabinovici. Reuven, Frankel Heidi L, Kirton, Orlando C .Trauma, Critical Care and 

Surgical Emergencies: A Case and Evidence-Based Textbook.Informa Healthcare.2010 

14.Townsend, Mary.Nursing Diagnosis in Psychiatric and psychotropic Medication.  

15.Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and 

Management. Elsevier, seventh edition. 2014 
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 شکم جراحي و گوارش ویژه هایمراقبت

 16کد درس:

 واحد 1:تعداد واحد

 نظري نوع واحد:

 ويژه،ارزيابي هاي تشخيصي،داروشناسي. پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

 و گوارش و جراحي هاي شدكم اهدستگ بيماري هاي از پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با آشنايي : درس کلي هدف

 لگن

 تواندايي و شدده آشنا گوارش سيستم پرستاري ويژه هاي مراقبت مفاهيم و اصول با دانشجو درس اين در: درس شرح

 اخدتالالت با بيماران و مددجويان به مراقبت ارائه نحوه و مربوطه آزمايشات تفسير و بيماران وشناخت بررسي در الزم

 .نمايد مي کسب را ارشسيستم گو ويژه و حاد

 ساعت نظری( 71رئوس مطالب )

 ارزیابي بیمار:

 شرح حال پرستاري 

 معاينات باليني 

 روش هاي تشخيصي 

 پايش 

 :ویژه بالیني مشکالت در پرستاری های مراقبت    

 ويژه هاي بخش بيماران در اي تغذيه اختالالت 

 کبدي انسفالوپاتي و کبدي نارسايي 

 يشكم کمپارتمان حاد سندرم  

 شكمي ضربات 

  :لگن و شکم جراحي   

  لگن و شكم هاي جراحي و اي مداخله اقدامات انوا 
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 لگن و شكم هاي جراحي و اقدامات به مربوط عوارض 

 شكمي داخل فشار پايش و ها درن از مراقبت  

 لگن و شكم هاي جراحي تحت بيماران در پرستاري هاي مراقبت 

 :دانشجو ارزشیابي های روش

 سمينار و تكاليف ارائهکتبي، آزمون 

 منابع اصلي :

1. Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing, Lippincott Williams & Wilkins, 2018. 

2. Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and Management. 

Elsevier, seventh edition. 2014. 

هت مطالعه بیشتر:منابع ج  

1. Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition.2010 

2. Black,J;Hawak,J;Medical Surgical Nursing, Clinical management for positive outcome. Elsevier 

Saunders, Last Edition, 2014. 
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 دیالیز و های ویژه کلیه و مجاری ادراریاقبتمر

 1۱کد درس:

 واحد 1 :تعداد واحد

 نظري نوع واحد:

 ويژه،ارزيابي هاي تشخيصي ،داروشناسي. پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

 جراحي هاي و هاي در نارسايي حاد و مزمن کليه،تروما پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با آشنايي : درس کلي هدف

 ن هاي جايگزين)همودياليز و دياليز صفاقي(ادرار و درما مجاري و کليه،مثانه

ادرار و  مجداري و کليه،مثانه هاي جراحي و هاي کليه،تروما مزمن و حاد با نارسايي  دانشجو درس اين در: درس شرح

 .شود مي آشنا صفاقي دياليز و همودياليز اصول و مراقبت هاي پرستاري در

 ساعت(:71رئوس مطالب)نظری 

 ارزیابي بیمار:

 ال پرستاريشرح ح 

 معاينات باليني 

 روش هاي تشخيصي 

 پايش 

 مشکالت بالیني ویژه: در پرستاری های مراقبت

 نارسدايي حداد 89،نارسايي حاد کليوي درون کليدوي81)نارسايي حاد کليوي  پيش کليوي 81نارسايي حاد کليوي،

 و نارسايي مزمن کليه  ( 88کليوي  پس کليوي

 هاي کليه،مثانه و مجاري ادرار تروما 

 یادرار یومجار یه کل يجراح در پرستاری های مراقبت و رزیابي،تشخیصا

 درمان های جایگزین در نارسایي کلیه:

                                                                 
Acute renal failure  30 

31 Prerenal  
32 Intrarenal  
33 Post renal 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   يوستهناپ ارشد ويژه در مقطع کارشناسي هاي مراقبت پرستاري برنامه آموزشي رشته 69

 

 و هموديداليز هداي محلول صافي، انتخاب نحوه و صافي انوا  همودياليز، همودياليز)اصول R/O،  دسدتيابي اندوا 

 هاي مراقبت همودياليز، درحين استفاده هاي روش و( ها کواگوالنت آنتي)موادضدانعقاد آن، هاي مراقبت و عروقي

 درمدان تحت آزمايشات  و مقادير آن در بيماران دياليز،تغذيه در بيماران تحت درمان با همودياليز، حين پرستاري

 همودياليز( با

 صدفاقي،مديريت عدوارض ديداليز ديداليز در تغذيده صفاقي، صفاقي،نحوه انجام دياليز دياليز صفاقي)انوا  دياليز 

 صفاقي(

 :دانشجو ارزشیابي های روش

 سمينار و تكاليف کتبي،ارائه آزمون 

 

 منابع اصلي:

1. Brenner, BM.Rectors .The Kidney.8 edition .elsevier saunders.2012. 

 . 1829هاشمي،م،شاهقليان ن.نارسايي کليه و درمان هاي جايگزين،چاپ حيدري، .9

 . 1833، سها دوم،چاپ يشدياليز،ويرا و پرستار ، همكاران و ش اتابک، .8

 .1833سها، ،چاپ دوم ويرايش همكاران،دياليز، و آزمنديان،ج .4

 انديشه انتشارات تهران، دياليز، و ICU، CCU هاي بخش در ويژه پرستاري هاي مراقبت. م اصغرپور علي م، مقدم ذاکري .2

 . 1832رفيع،
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 دیالیز و ادراری مجاری و کلیه ویژه هایمراقبتکارآموزی 

 13کد درس:

 واحد 2/1: تعداد واحد

 کارآموزي نوع واحد:

 ويژه،ارزيابي هاي تشخيصي ،داروشناسي. پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

 در همودياليز و دياليز صفاقي پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با آشنايي : درس کلي هدف

 .شود مي آشنا صفاقي دياليز و همودياليز ي پرستاري دربا اصول و مراقبت ها  دانشجو درس اين در: درس شرح

 (:ساعت 22)رئوس مطالب 

  همودياليز دستگاههاي انوا  کردن کار نحوه و  اصول •

 همودياليز دستگاه کردن ست •

 همودياليز دستگاه پرايم •

  همودياليز دستگاههاي هاي آالرم نمودن برطرف چگونگي و علل •

 ( پرميكت و فيستول،گرافت)عروقي دسترسي ايراهه انوا  با آشنايي •

  ها صافي انوا  با آشنايي •

 دياليز هاي محلول انوا  با آشنايي •

  اولترافيلتراسيون و سديم هاي پروفايل از استفاده چگونگي •

 RO يا معكوس اسمز دستگاه با آشنايي •

 دياليز حين عوارض مديريت چگونگي •

 و کليده نارسايي عوارض کنترل و عروقي دسترسي راه از مراقبت غذايي، رژيم رعايت خصور در بيمار آموزش •

 همودياليز

 منزل در مراقبت چگونگي باره در بيمار خانواده آموزش •

 بيمار به صفاقي دياليز مراحل آموزش •

 دياليز کفايت ميزان نمودن محاسبه چگونگي •

 آزمايشات اساس بر دارويي و غذايي رژيم  نو مورد در بيماران آموزش و بيمار آزمايشات تفسير •

 

ساعات حضور در عرصه هاي کارآموزي و کارورزي مطابق با ساعت شيفت هاي کاري، از شنبه  :7تذکر رئوس مطالب 

 ساعت شب کاري( 19ساعت صبح کاري،  6ساعت عصر کاري،  6) لغايت پنج شنبه خواهد بود
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يل با توجه به امكانات و نظر مديران آموزشي دانشكده مدي تواندد اجدرا : کارآموزي و کارورزيهاي در ايام تعط2تذکر 

 شود.

 از تمام ظرفيت هاي آموزشي و باليني براي آموزش اين دوره استفاده گردد. :3تذکر 

 منابع اصلي:

6. Brenner, BM.Rectors .The Kidney.8 edition .elsevier saunders.2012. 

 . 1829و درمان هاي جايگزين،چاپ حيدري،هاشمي،م،شاهقليان ن.نارسايي کليه  .۱

 . 1833، سها دوم،چاپ دياليز،ويرايش و پرستار ، همكاران و ش اتابک، .3

 .1833سها، ،چاپ دوم ويرايش همكاران،دياليز، و آزمنديان،ج .2

 نديشها انتشارات تهران، دياليز، و ICU، CCU هاي بخش در ويژه پرستاري هاي مراقبت. م اصغرپور علي م، مقدم ذاکري .11

 . 1832رفيع،
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 مراقبت های ویژه غدد

 12 کد درس:

 واحد 1:تعداد واحد

 نظري نوع واحد:

 ويژه،ارزيابي هاي تشخيصي ،داروشناسي. پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

 غدد دستگاه بيماري هاي از پرستاري ويژه مراقبت هاي اصول با آشنايي : درس کلي هدف

مراقبدت  اصدول با غدد، دستگاه بيماري هاي شايع ترين درمان و تشخيص بر عالوه دانشجو درس ناي در: درس شرح

 .شود مي غدد آشنا دستگاه پرستاري ويژه هاي

 ساعت( 71رئوس مطالب)نظری 

 ارزیابي بیمار:

 شرح حال پرستاري 

 معاينات باليني 

 روش هاي تشخيصي 

 پايش 

 کالت بالیني ویژه:مش در پرستاری های مراقبت و ارزیابي،تشخیص

  ديابت بي مزه 

  سندرم ترشح نابجاي هورمون آنتي ديورتيک 

 ميكزودم( کماي و تيروئيد کاري کم تيروئيد و بيماري هاي تيروئيد)پرکاري 

 تيروئيد کم کاري و پرکاري پارا 

 (کليوي فوق کليوي و پرکاري غدد فوق کم کاري غددبيماري هاي غدد فوق کليوي ) 

 ديابتي،کومدداي هيپراسددوالر،کوماي هيپوگليسددمي،چگونگي پيشددگيري از عددوارض  ديابت)کتواسدديدوز

 ديابت،چگونگي مديريت ديابت،رژيم غذايي بيماران مبتال به ديابت(

 :دانشجو ارزشیابي های روش
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 سمينار و تكاليف کتبي،ارائه آزمون 

 منابع اصلي:

1. Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing. Mc Graw Hill Education. 2014 

2. Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and 

Management. Elsevier, seventh edition. 2014.  Unit VIII.Page:849-1014. 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. Carlson, Karen. AACN Critical Care Nursing. Saunders, Elsevier, 2009. 

2. Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing, Lippincott Williams & Wilkins, 2018.  
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چندارگاني اختالالت ویژه های مراقبت  

 91 کد درس:

 احدو 9 :تعداد واحد

 نظري نوع واحد:

 ويژه،ارزيابي هاي تشخيصي،داروشناسي. پرستاري هاي مراقبت مباني پیش نیاز:

 کلي :هدف 

 سوختگي،شوک،سدندرم نافدذ، غيدر و نافدذ تروماهداي داراي بيماران از مراقبت و ارزيابي،درمان با  دانشجو آشنايي

 هاي ادراري،عفونت هاي عفونت )84بيمارستان از اکتسابي هاي دارويي ،عفونت ارگان،مسموميتها و اوردوز چند نارسايي

 هداي اورژاندس و (( فشداري هداي زخدم و ها سوختگي ، اولسرها ) باز هاي زخم هاي و عفونت جراحي،باکتريمي محل

 .انكولوژي و مراقبت از بيماران تحت پيوند و هماتولوژي

 شرح درس:

 نافدذ، غيدر و نافدذ )تروماهداي بحراندي هداي پيوند اعضا و  وضعيت مراقبت هاي پرستاري در در اين درس دانشجو با

 هداي سيسدتم از اکتسدابي هداي ،عفوندت دارويي اوردوز ميتها ومسمو ارگان، چند نارسايي سوختگي،شوک،سندرم

 و بدوده اضدطرار شدرايط در مدددجويان به ارزيابي قادر و گرديده انكولوژي ( آشنا و هماتولوژي هاي اورژانس و سالمتي

 مي نمايد. بحراني اتخاذ و فوري مراقبت هنگام به مناسب مقتضي تصميمات

 ساعت(: 33رئوس مطالب)نظری 

 ارزیابي بیمار:      

 شرح حال پرستاري 

 معاينات باليني 

 روش هاي تشخيصي 

 پايش 

 مشکالت بالیني ویژه:   

 مراقبت اوليه و ثانويه( نافذ غير و نافذ تروماهاي( 

 (سپتيک نوروژنيک،شوک آنافيالکتيک،شوک کارديوژنيک،شوک هيپوولميک،شوک شوک) شوک 

                                                                 
34 Hospital Acquired Infection(HAI) 
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 82ارگان چند نارسايي سندرم 

 86تهابي سيستميکسندرم پاسخ هاي ال 

 شدوکسپسيس،سپسديس شدديد، سيسدتميک، التهدابي هاي پاسخ ارگان،سندرم چند نارسايي سندرم افتراق 

 سپتيک و باکتريمي

 8۱عفونت هاي اکتسابي از سيستم هاي سالمتي 

 83مسموميتها  و اوردوز دارويي 

 از ناشدي وسديتوپني،ترمب41،ترومبوسديتوپني82عروقي داخل منتشر انعقاد سندرم) هماتولوژي هاي اورژانس 

 (ويژه بيماران در ،آنمي سل سيكل هپارين،آنمي

 سندرم ترشدح نامناسدب هورمدون 49،سندرم ليز تومور41انكولوژي)هيپرکلسمي در بدخيمي ها هاي اورژانس،

 (46و تامپوناد قلبي 42،سندرم وريد اجوف فوقاني44،کمپرس نخا 48آنتي ديورتيک

 ها: سوختگي 

 مكانيسم و انوا  سوختگي 

 محاسبه درصد و شدت سوختگي  چگونگي 

 چگونگي مايع درماني در انوا  سوختگي 

 عفونت ها  در سوختگي 

 سوختگي  انوا  درد و مسائل رواني در 

 پیوند:

 43و اعضاي تو پر 4۱پيوند اعضاي نرم  

 ايمونولوژي پيوند 

 انديكاسيون و کنترانديكاسيون هاي پيوند 

  معيارهاي انتخاب دهنده و گيرنده در پيوند 

 حل پيوند اعضا مرا 

 مسائل قانوني،اخالقي و شرعي در پيوند 

                                                                 
35 Multiple Organ Dysfunction Syndrome(MODS) 
36 Systemic Inflammatory response Syndrome(SIRS) 
37 Health care –Acquired Infections 
38 Drug Overdose 
39 Disseminated Intravascular Coagulation(DIC) 
40 Thrombocytopenia 
41 Hypercalcemia of Malignancy 
42 Acute Tumor Lysis Syndrome 
43 Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone  
44 Spinal Cord Compression 
45 Superior Vena Cava Syndrome 
46 Cardiac Tamponade 

47Liquid  
48 Solid 
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 مراقبت هاي بعد از عمل جراحي پيوند 

 انوا  پس زدن پيوند و مداخالت مربوطه 

 ،هاي بادي آنتي (، 21) سل سپت 42مايكوفنوالت موفتيلداروهاي مورد استفاده در پيوند )گلوکوکورتيكوئيدها 

 يا راپاميون(.  سيرليموس سيكلوسپورين، آزاتيوپورين، ،OKT3 ز جملهکلونال ا مونو هاي بادي آنتي کلونال، پلي

 آموزش هاي بيماران پيوند 

 تغذيه در بيماران پيوند 

 عفونت هاي فرصت طلب ويژه در پيوند 

 :دانشجو ارزشیابي های روش

 سمينار و تكاليف کتبي،ارائه آزمون 

 منابع اصلي :

1. Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing. Mc Graw Hill Education. 2014. Chapter 11, Page: 

293-310. 

2. Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and Management. Elsevier, 

seventh edition. 2014. Unit VIII.Page:849-1014. 

3. Rabinovici. Reuven, Frankel Heidi L, Kirton, Orlando C  .Trauma, Critical Care and Surgical Emergencies: 

A Case and Evidence-Based Textbook.Informa Healthcare.2010 

4. Gabriel m, Danovitch. Hand book of transplantation. Wolters Kluwer. Lippincott 

williams@wilkins.2010 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

1. Carlson, Karen. AACN Critical Care Nursing. Saunders,Elsevier,2009,  chapter 40 and 41, shock, 

Page:1067-1128,  chapter 42, trauma, Page:1134-1144, chapter 43, Multiple Organ Dysfunction 

Syndrome, Page:1189-1205,Chapter 44,burns, Page:1212-1257. 

2. Morton Fontaine. Essential of Critical Care Nursing, Lippincott Williams & Wilkins,2013.part eleven, 

chapter 33, , shock and Multiple Organ Dysfunction Syndrome,page:457-469, chapter 34, trauma, 

Page:470-486. 

 .1829رات حيدري،.هاشمي،مريم،شاهقليان،ناهيد،کاشاني،فهيمه.پيوند کليه.تهران،انتشا8

 

 

 

                                                                 
49  Mycophenolate  Mofetil  
50 Cellcept  
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  چندارگاني اختالالت ویژه های مراقبتکارآموزی 

 91:درس کد

 واحد1: واحد تعداد

 کارآموزي: واحد نو 

 .تشخيصي،داروشناسي هاي ويژه،ارزيابي پرستاري هاي مراقبت مباني: نياز پيش

 : کلي هدف

 چار سوختگيو د پيوند تحت بيماران از مراقبت و ارزيابي،درمان با  دانشجو آشنايي

 :درس شرح

 در مدددجويان ارزيابي به قادر و گرديده آشنا سوختگي  و اعضا پيوند در پرستاري هاي مراقبت با دانشجو درس اين در

 .نمايد مي اتخاذ بحراني و فوري مراقبت هنگام به مناسب مقتضي تصميمات و بوده اضطرار شرايط

 ساعت(:17کارآموزی ) 

ويژه تنفسي در بيماران )دچار سوختگي و تحت پيوند کليه( بستري در بخدش مراقبدت ويدژه  ارائه و کاربرد مراقبتهاي

 مبتني بر يک الگوي مراقبتي با تاکيد بر مراقبت جامع نگر  و يادگيري و مهارت آموزي در زمينه هاي ذيل:

 بخش سوختگي:

 نستعيين درصد و عمق زخم هاي سوختگي، بيماران سوخته مراجعه کننده به اورژا 

 محاسبه ميزان مايعات وريدي مورد نياز بيماران سوختگي در مراحل مختلف 

  مراقبت هاي حين و بعد از مايع درماني وريدي در سوختگي ها 

  تغييرات آب و الكتروليت در مرحله اورژانس و حاد  مقايسه 

  ذيده اي ، مراقبدت هدداي اقدامات الزم در کنترل درد، حمايت روحي از بيمار و خانواده اش، توجهات تغانجام

 .تنفسي و آموزش به بيماران

 استنشاقي هاي پرستاري در سوختگي هداي ومراقبت ارزيابي،تشخيص 

 در برق گرفتگي  پرستاري هداي ومراقبت ارزيابي،تشخيص 

 هاي پوستي گرافت پرستاري قبل و بعد از کارگذاري مراقبت هدايارزيابي،تشخيص و 

  پیوند: بخش

 ذيدل مدوارد با آشنايي جهت کامل صورت به را( گيرنده – کننده اهدا)  پيوند مورد کي حداقل (دانشجو1

 .کند مشاهده

 پيوند مورد يک حداقل ومشاهده پيوند عمل اتاق از بازديد 
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 پيوند گيرنده در پيوند جراحي عمل نو  مشاهده 

 کننده اهداء در اهداء جراحي عمل نو  مشاهده 

 عمل اتاق در پيوند مخصص تجهيزات با آشنايي 

 اتاق در بيهوشي از بعد هاي مراقبت با آشنايي PACU پيوند کننده اهداء و پيوند گيرنده بيمار در 

 :زير هاي توانمندي و مهارتها کسب جهت پيوند بخش در دانشجو (حضور 9

 اول روزهاي در خصوصاً پيوند از بعد هاي مراقبت با آشنايي 

 اول روزهاي در خصوصاً پيوند از بعد درماني مايع با آشنايي 

 تحت پيوند بيماران تغذيه با آشنايي 

 خوني سطح گيري اندازه و پيوند از بعد بيماران مصرفي داروهاي با آشنايي 

 آنها از بروز پيشدگيري نحدوه و... (  اداري -جراحي محل) عفونت خصوصاً پيوند از بعد شايع عوارض با آشنايي  

ي کارآموزي و کارورزي مطابق با ساعت شيفت هاي کاري، از شنبه لغايت پنج شدنبه ساعات حضور در عرصه ها :7تذکر 

 ساعت شب کاري( 19ساعت صبح کاري،  6ساعت عصر کاري،  6) خواهد بود

 : کارآموزي و کارورزيهاي در ايام تعطيل با توجه به امكانات و نظر مديران آموزشي دانشكده مي تواند اجرا شود.2تذکر 

 تمام ظرفيت هاي آموزشي و باليني براي آموزش اين دوره استفاده گردد.از  :3تذکر 

 منابع اصلي :

1.Gabriel m, Danovitch. Hand book of transplantation. Wolters Kluwer. Lippincott williams@wilkins.2010 

 منابع جهت مطالعه بیشتر:

2.Carlson, Karen. AACN Critical Care Nursing. Saunders,Elsevier,2009,burns, Page:1212-1257. 

 .1829.هاشمي،مريم،شاهقليان،ناهيد،کاشاني،فهيمه.پيوند کليه.تهران،انتشارات حيدري،8
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 کارورزی

 99کد درس:

 واحد 6:تعداد واحد

 کارورزي نوع واحد:

 کليه دروس  پیش نیاز:

و آمدوزش آنهدا بده دانشدجويان و ه طور مستقل ب ي ويژه انجام مراقبتها برايکسب مهارت در حد مطلوب  هدف کلي :

 پرسنل

انتظار مي رود پس از اتمام اين دوره کارورزي دانشجو بتواند به صورت مستقل مراقبت از بيماران بستري در بخش هداي 

ICU  تنفس،اعصاب و جراحي قلب،اورژانس وCCU .هداي روش و مفاهيم در ترم هاي گذشته با  دانشجويان را انجام دهد 

 مراقبدت بدا تخصصدي، بخشهاي در کارآموزي ساعات گذراندن با و ارشد کارشناسي دوره در شده مطرح وعملي لميع

 و مهارت هاي عملي تخصصي هر بخش آشنا شده و در اين واحد به آموزش ساير دانشجويان مي پدردازد.  پرستاري هاي

جراحدي  ICU واحدد(، 1اعصداب)ICU واحدد(، 9تدنفس) ICUبودجه بندي واحدها در اين درس بدين صورت خواهد بود:

 واحدCCU(1 )واحد( و  1واحد(، اورژانس) 1قلب)

 شرح درس:

 واحدد(، 1اعصداب)ICU واحد(، 9تنفس) ICUدر اين درس دانشجو به عنوان کمک مربي ساير دانشجويان در بخش هاي 

ICU (و  1واحد(، اورژانس) 1جراحي قلب )واحدCCU(1 به انجام فعاليت م )ي پردازد.واحد 

 ساعت(: 302رئوس مطالب)کارورزی

توانايي بررسي و معاينه کامل بيمار و انجام مراقبت هاي پرستاري به صورت مستقل در هر بخش و آموزش مهارت هاي 

 زير در هر بخش:

 تنفس: ICUمهارت های مورد انتظار در 

 

 ريه راديوگرافي تفسير  

 اکسيمتري پالس تفسير 

 کاپنوگرافي تفسير 

 شرياني کاتتر طريق از شرياني خون گيرينمونه تهيه 

 شريان داخل در سوزن واردکردن طريق از شرياني خون گيرينمونه تهيه 

 شرياني خون گازهاي تفسير 
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 سينه قفسه فيزيوتراپي مختلف هاي تكنيک اجراي  

 درماني اکسيژن مختلف وسايل و ،نبواليزرها اينهالرها از استفاده چگونگي  

 گذاشتن کار oropharyngeal airway 

 گذاشتن کار nasopharyngeal airway 

 ناي داخل گذاريلوله گذاشتن کار  

 تراشه لوله کردن محكم و بستن  

 تراکئوستومي يا تراشه لوله کاف فشار کنترل   

 تراشه لوله کردن خارج Extubating 

 بسته و باز روش به تراشه لوله ساکش   

 تراکئوستومي ساکش   

 ونتيالتور ستگاهد کردن آماده  

 ونتيالتور دستگاه به بيمار وصل 

 آمبوبگ از استفاده با مكانيكي تهويه  

 با غيرتهاجمي مكانيكي تهويه CPAP  

 با غيرتهاجمي مكانيكي تهويه BIPAP 

 ونتيالتور دستگاه هاي داده پايش  

 بيمار تنفسي وضعيت ارزيابي اساس بر مكانيكي تهويه دستگاه در تنفسي مد انتخاب 

 ونتيالتور از جداسازي براي بيمار آمادگي رزيابيا 

 ونتيالتور از بيمار جداسازي weaning 

 اورژانس:

 و(آرترالين)شدرياني کداتتر تيدوب، چست نظير تهاجمي وسايل خروج و کارگذاشتن در روتين هاي مراقبت 

   CVP يا مرکزي وريد کاتتر

 جنبي درن با بيمار از مراقبت  

  گداشتنNGT 

 ريوي-احياي قلبي 

  گرفتن نمونه خون شرياني و تفسير آن 

 

ICU:اعصاب 

CCU: 

 آن  تفسير و ليدي 19 الكتروکارديوگرام گرفتن 

 کارديوگرافي تفسير اکو 

 قلب راديوايزوتوپ تفسير اسكن 
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 عروق داپلر تفسير سونوگرافي 

 ورزش  تفسير تست 

 محاسبه دوز داروها:

  ترمبوليتيک ها 

  آنتي آريتمي ها 

 اينوتروپ ها  

 ار با تجهیزات :ک

 قلبي مانيتورينگ با کار چگونگي (هايماژول NIBP , SPO2 ,CO2,  TEMP, RESP , ECG  ) 

 يا قلبي ساز ضربان دستگاه با کردن کار اصول Pacemaker 

 شوک سي دي و دفيبريالتور با کردن کار اصول 

 پمپ پمپ و سرنگ انفوريون با کردن کار اصول 

 پمپ با کردن کار اصول DVT   

 پمپ با کردن کار اصول Enhanced External Counter Pulsation )EECP) 

 بالون پمپ داخل آئورتي با کردن کار اصول

ICU جراحي قلب: 

 آن تفسير و پايش ، شرياني کاتتر کارگذاشتن در کمک 

 آن تفسير و پايش ، مرکزي وريد کاتتر کارگذاشتن در کمک 

 آن تفسير و ايشپ ، ريوي شريان کاتتر کارگذاشتن در کمک 

 يا مرکزي وريد کاتتر و(آرترالين)شرياني کاتتر مانند تهاجمي پروسيجرهاي انجام در پزشک به کمک CVP   

 محاسبه دوز داروها:

  ترمبوليتيک ها 

  آنتي آريتمي ها 

 اينوتروپ ها  

 کار با تجهیزات :

 قلبي مانيتورينگ با کار چگونگي (هايماژول NIBP , SPO2 ,CO2,  TEMP, RESP , ECG  ) 

 يا قلبي ساز ضربان دستگاه با کردن کار اصول Pacemaker 

 شوک سي دي و دفيبريالتور با کردن کار اصول 

 پمپ پمپ و سرنگ انفوريون با کردن کار اصول 

 پمپ با کردن کار اصول DVT   
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 پمپ با کردن کار اصول Enhanced External Counter Pulsation )EECP) 

 بالون پمپ داخل آئورتي با کردن کار اصول 

ICUاعصاب: 

 و معيدار  21حرکتي،معيدار گالسدكو – حسدي هداي سدامانه و هوشياري سطح معاينات باليني)پايشFour 

Scoreتغييرات عالئم حياتي در اخدتالالت عملكدرد عصدبي، 29،ارزيابي اعصاب کرانيال ،ارزيابي عملكرد ساقه مغز،

 معيارهاي نورولوژيک تعيين مرگ مغزي(

 ابزارهاي سديشن، ابزارهاي کنترل دردري ابزارهاي رايج در بخش ويژه: بكارگي 

 حرکتي - حسي هاي سامانه و هوشياري سطح پايش   

 جمجمه هاي بطن داخل فشار پايش 

 ذهني و وضعيت هوشياري و -وحرکت حس برسي -مردمک -بررسي – چشم بررسي)  عصبي کامل معاينه- 

 (  کالمي و

 (تدرانس داپلدر مغز،اولتراسدوند آي،آنژيدوگرافي آر ،ام اسدكن تي کمر،سي پانكچر آشنايي با رويه تشخيصي 

 کرانيال،الكتروانسفالوگرافي و الكتروميوگرافي(

  ساعات حضور در عرصه کارورزي مطابق با ساعت شيفت هاي کاري، از شنبه لغايت پنج شنبه خواهد بود :7تذکر 

 ب کاري(ساعت ش 19ساعت صبح کاري،  6ساعت عصر کاري،  6)

  کارورزيهاي در ايام تعطيل با توجه به امكانات و نظر مديران آموزشي دانشكده مي تواند اجرا شود.2تذکر : 

  از تمام ظرفيت هاي آموزشي و باليني براي آموزش اين دوره استفاده گردد. :3تذکر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
51 Glasgow Coma Scale 
52 Brain Stem 
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 فصل چهارم

 استانداردهای برنامه
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  آموزشي برنامه استانداردهای

 

 قرار بررسي توسط ارزيابان مورد آموزشي هاي برنامه ارزيابي فرايند بايستي در که هستند موضوعاتي حداقل زير، موارد

 :گيرند

کالس درس اختصاصي، سالن  ضروري است، دوره، فضاها و امكانات آموزشي عمومي مورد نياز از قبيل:* .1

ي، مرکز کامپيوتر مجهز به اينترنت با سرعت کافي و کنفرانس، قفسه اختصاصي کتاب در گروه، کتابخانه عموم

 نرم افزارهاي اختصاصي، وب سايت اختصاصي گروه و سيستم بايگاني آموزشي را در اختيار داشته باشد.

ضروري است، گروه آموزشي، فضاهاي اختصاصي مورد نياز، شامل: آزمايشگاه هاي اختصاصي، عرصه هاي  .9

 س مفاد مندرج در برنامه آموزشي در اختيار فراگيران قرار دهد. بيمارستاني و اجتماعي را براسا

ضروري است، دپارتمان آموزشي، فضاهاي رفاهي و فرهنگي مورد نياز، شامل: اتاق استادان، اتاق دانشجويان، * .8

 سلف سرويس، نمازخانه، خوابگاه و امكانات فرهنگي ورزشي را در اختيار برنامه قرار دهد. 

 مورد تاييد قطعي گروه ارزيابان باشند. دوره هاي چرخشي، صه هاي آموزشي خارج دپارتمانضروري است که عر .4

ضروري است، جمعيت ها و مواد اختصاصي مورد نياز براي آموزش شامل: بيمار، تخت فعال بيمارستاني، نمونه  .2

عداد کافي و تنو  قابل هاي آزمايشگاهي، نمونه هاي غذايي، دارويي يا آرايشي برحسب نياز برنامه آموزشي به ت

 قبول از نظر ارزيابان در دسترس فراگيران قرار داشته باشد. 

ضروري است، تجهيزات سرمايه اي و مصرفي مورد نياز مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته  .6

 باشد و کيفيت آن ها نيز، مورد تاييد گروه ارزياب باشد.

اي تمرينات آموزشي و انجام پژوهش هاي مرتبط، متناسب با رشته مورد ارزيابي ضروري است، امكانات الزم بر .۱

 در دسترس هيئت علمي و فراگيران قرار داشته باشد و اين امر، مورد تاييد ارزيابان قرار گيرد.

ضروري است، دپارتمان آموزشي مورد ارزيابي، هيئت علمي مورد نياز را بر اساس موارد مندرج در برنامه * .3

 وزشي و مصوبات شوراي گسترش در اختيار داشته باشد و مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد.آم

ضروري است، دپارتمان آموزشي براي تربيت فراگيران دوره، کارکنان دوره ديده مورد نياز را طبق آنچه در  .2

 برنامه آموزشي آمده است، در اختيار داشته باشد.

 ( در دسترس تمام مخاطبين قرار گرفته باشد.Curriculumآموزشي)ضرورت دارد که برنامه  .11

ضروري است، آيين نامه ها، دستورالعمل ها، گايدالين ها، قوانين و مقررات آموزشي در دسترس همه مخاطبين  .11

ان قرار داشته باشد و فراگيران در ابتداي دوره، در مورد آنها توجيه شده باشند و مستندات آن در اختيار ارزياب

 قرار گيرد.

ضروري است که منابع درسي اعم از کتب و مجالت مورد نياز فراگيران و اعضاي هيات علمي، در قفسه کتاب  .19

 گروه آموزشي در دسترس باشند.

ضروري است که فراگيران در طول هفته، طبق تعداد روزهاي مندرج در قوانين جاري در محل کار خود حضور  .18

ت نظر استادان يا فراگيران ارشد انجام دهند و برنامه هفتگي يا ماهانه گروه در فعال داشته، وظايف خود را تح

 دسترس باشد.
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موضوعات با جدول دروس مندرج در برنامه  %31ضروري است، محتواي برنامه کالس هاي نظري، حداقل در  .14

 آموزشي انطباق داشته باشد.

برنامه هاي آموزشي و پژوهشي گروه، مانند ضروري است، فراگيران، طبق برنامه تنظيمي گروه، در کليه  .12

کنفرانس هاي درون گروهي، سمينار ها، کارهاي عملي، کارهاي پژوهشي و آموزش رده هاي پايين تر حضور 

 فعال داشته باشند و مستندات آن در اختيار ارزيابان قرار داده شود.

 ان و تاييد ارزيابان قرار گيرد.ضروري است، فرايند مهارت آموزي در دوره، مورد رضايت نسبي فراگير .16

( در شرو  دوره به فراگيران اطال  رساني شود و براي پايش آن، Dress codeضروري است، مقررات پوشش ) .1۱

 مكانيسم هاي اجرايي مناسب و مورد تاييد ارزيابان در دپارتمان وجود داشته باشد.

گاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد ضروري است، فراگيران از کدهاي اخالقي مندرج در کوريكولوم آ .13

 تاييد ارزيابان قرار گيرد.

( تشكيل شود و نتايج ارزيابي Portfolioضروري است، در گروه آموزشي براي کليه فراگيران کارپوشه آموزشي) .12

روري ها، گواهي هاي فعاليت هاي آموزشي، داخل و خارج از گروه آموزشي، تشويقات، تذکرات و مستندات ض

 ديگر در آن نگهداري شود. 

( قابل قبولي، منطبق با توانمندي هاي عمومي و اختصاصي مندرج Log bookضروري است، فراگيران کارنماي ) .91

 در برنامه مورد ارزيابي در اختيار داشته باشند.

موارد ضروري است، فراگيران بر حسب نيمسال تحصيلي، مهارت هاي مداخله اي اختصاصي الزم را براساس  .91

 مندرج در برنامه انجام داده باشند و در کارنماي خود ثبت نموده و به امضاي استادان ناظر رسانده باشند.

ضروري است، کارنما به طور مستمر توسط فراگيران تكميل و توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود و باز  .99

 خورد مكتوب الزم به انها ارائه گردد.

در طول دوره خود، در برنامه هاي پژوهشي گروه علمي مشارکت داشته باشند و ضروري است، فراگيران  .98

 مستندات آن در دسترس باشد.

ضروري است، فراگيران بر حسب سال تحصيلي، واحدهاي خارج از گروه آموزشي را )درصورت وجود( گذرانده و  .94

 گروه ارزياب رسانده شود.از مسئول عرصه مربوطه گواهي دريافت نموده باشند و مستندات آن به رويت 

ضروري است، بين گروه آموزشي اصلي و ديگر گروه هاي آموزشي همكاري هاي علمي بين رشته اي از قبل پيش  .92

 بيني شده و برنامه ريزي شده وجود داشته باشد و مستنداتي که مبين اين همكاري ها باشند، در دسترس باشد.

 ها و فنون آموزشي مندرج در برنامه، استفاده شود.  روش %۱1ضروري است، در آموزش هاي حداقل از  .96

ضروري است، فراگيران در طول دوره خود به روش هاي مندرج در برنامه، مورد ارزيابي قرار گيرند و مستندات  .9۱

 آن به گروه ارزياب ارائه شود. 

 آموزشي باشند. ضروري است، دانشگاه يا مراکز آموزشي مورد ارزيابي، واجد مالک هاي مندرج در برنامه  .93

موضو ، مورد تصويب شوراي معين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي قرار گرفته و جهت  93استانداردهاي فوق، در 

پيگيري و اجرا در اختيار واحدهاي ذيربط قرار داده مي شود. ضمناً يک نسخه از آن در انتهاي کليه برنامه هاي مصوب 

 آورده خواهد شد. 

 ي عالي برنامه ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شورا
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 فصل پنجم

 ارزشیابي برنامه آموزشي
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 ارزشیابي برنامه

(Program Evaluation) 

 نحوه ارزشیابي تکویني برنامه:

اين برنامه به صورت نظامند و مستمر با همكاري مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مورد ارزشديابي قدرار مدي 

 رزشيابي به قرار ذيل مي باشد:گيرد. مكانيسم هاي ا

 13تکویني-7

آموزشي و مربيان باليني در موارد  هاي گروه مديران بار از کليه افراد ذينفع، فراگيران، اساتيد، 9در طول دوره هر سال تحصيلي 

 ذيل ارزيابي انجام مي پذيرد:

 رضايت از محتواي آموزشي 

 رضايت از روش هاي مورد استفاده آموزشي 

 وش هاي آزمونرضايت از ر 

 رضايت از امكانات آموزشي 

  13پایاني-2

 در پايان دوره آموزش از افراد ذينفع ارزيابي در موارد ذيل انجام مي گيرد:

 رضايت از محتوا، روش ها و نحوه آزمون 

 مناسب بودن دانش،نگرش و عملكرد براي آينده 

  مقايسه اهداف کسب شده توسط فراگيران با اهداف مورد نظر 

  مشكالت و چالش هاي گزارش شده توسط ذينفعان بررسي 

 

 

                                                                 
53 Formative  
54 Summative 
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 برنامه:نهایي شرایط ارزشیابي 

 اين برنامه در شرايط زير ارزشيابي خواهد شد: 

 سال از اجراي برنامه 6گذشت  -1

 تغييرات عمده فناوري که نياز به بازنگري برنامه را مسجل کند -9

 تصميم سياستگذاران اصلي مرتبط با برنامه -8

 بي برنامه:های ارزشیاشاخص

  شاخص معيار 

 ميزان رضايت دانش آموختگان از برنامه  درصد ۱1

 ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي از برنامه  درصد ۱1

 ميزان رضايت مديران نظام سالمت از نتايج برنامه  درصد 31

 ميزان برآورد نيازها و رفع مشكالت سالمت توسط دانش آموختگان رشته  طبق نظر ارزيابان

 توسط دانش آموختگان رشته و پژوهشي  کيفيت و کميت توليدات فكري طبق نظر ارزيابان

 

 شیوه ارزشیابي برنامه:

 شدن بازنگري  هاي از قبل آموختگان با پرسشنامهنظرسنجي از هيات علمي درگير برنامه، دستياران و دانش 

 شي دبيرخانههاي موجود در واحد ارزشيابي و اعتباربخاستفاده از پرسشنامه 

 متولي ارزشیابي برنامه:

هاي علوم پزشكي با همكاري گروه تدوين يا بازنگري برنامه و ساير متولي ارزشيابي برنامه، شوراي گسترش دانشگاه

 باشند.هاي آموزشي و ساير اعضاي هيات علمي ميدبيرخانه

 نحوه بازنگری برنامه:

 مراحل بازنگري اين برنامه به ترتيب زير است:

 نظراناي، پيشنهادات و نظرات صاحبگردآوري اطالعات حاصل از نظرسنجي، تحقيقات تطبيقي و عرصه 

 درخواست از دبيرخانه جهت تشكيل کميته بازنگري برنامه 

 طرح اطالعات گردآوري شده در کميته بازنگري برنامه 

 ازنگري شده به دبيرخانه شوراي عالي نويس برنامه آموزشي بهاي مورد نياز برنامه و ارائه پيشبازنگري در قسمت

 ريزي علوم پزشكي برنامه
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 نتایج نیازسنجي های انجام شده:
مراقبت هاي ويژه،کوريكولوم پرستاري بر اساس نظر سنجي انجام شده در دانشكده هاي پرستاري و مامايي واجد رشته 

 در موارد ذيل نياز به بازنگري داشت:

 :تهرش بالیني ابعاد به توجه عدم.7

 آموختگاندانش از انتظار مورد وپيامدهاي ايحرفه وظايف ها،نقش با برنامه محتواي تناسب عدم 

 انتظار مورد عملي هاي شايستگي تدوين عدم 

 دروس مشخصات در کارآموزي واحدهاي انتظار مورد هاي مهارت و سرفصل،اهداف تدوين عدم  

 کارورزي واحد تخصيص عدم 

 :شتهر به بیومدیکال رویکرد.2

 پرستاري هاي مراقبت ارائه جهت مراقبتي نظريه و الگو يک از استفاده به توجه عدم  

 نگر جامع مراقبت به توجه عدم 

 :متناسب محتوایي پوشش عدم. 8

 خانواده و مددجو به آموزش مبحث به توجه عدم  

 ويژه مراقبت هاي بخش در اي حرفه روابط و قانون،اخالق مبحث به توجه عدم   

 مباحث از برخي بودن يتكرار 

 (شده بود ارائه اي جداگانه دروس در سيستم هر ترماهاي و پايش)مطالب انسجام عدم 

 درس هر براي اختصاصي هاي رفرنس نمودن لحاظ عدم و ها رفرنس بودن قديمي 

 :آموزشي برنامه ارزشیابي چگونگي نمودن لحاظ عدم.3

 برنامه تكويني ارزشيابي نحوه 

 برنامه ايينه ارزشيابي شرايط 

 برنامه ازشيابي هاي شاخص 

 برنامه ازشيابي شيوه 

 برنامه ازشيابي متولي 

 برنامه بازنگري نحوه 
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 )جدول تغییرات( تغییرات اعمال شده در برنامه نسبت به برنامه قبلي:

 تغییرات اعمال شده در برنامه نسبت به برنامه قبلي: )جدول تغییرات(

 تغییرات موضوع ردیف فصل

ل اول
ص
ف

 

 دارد مقدمه 1

 ندارد انگليسي و فارسي به رشته عنوان 9

 دارد رشته تعريف 8

 ندارد دوره در پذيرش نحوه و شرايط 4

 ندارد آن ضرايب و امتحاني مواد 2

 دارد ايران و جهان در دوره تكاملي سير و تاريخچه 6

 دارد آموختگاندانش شغلي جايگاه ۱

 دارد (هاباور و ارزش ها) فلسفه 3

 دارد چشم انداز) دورنما 2

 دارد (ماموريت) رسالت 11

 ندارد کلي اهداف 11

 ندارد جامعه در آموختگاندانش هاينقش 19

 ندارد آموختگاندانش ايحرفه وظايف 18

 دارد انتظار مورد پايه هاي توانمندي 14

 انتظار مورد اختصاصي هاي توانمندي 12

(Expected Special Competencies) 

 ندارد

  انتظار مورد عملي مهارتهاي 16

(Expected Procedural Skills) 

 دارد

 دارد آموزشي راهبردهاي 1۱

 ندارد آموزشي فنون و هاروش 13

 ندارد فراگيران از اخالقي انتظارات 12
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 ندارد فراگير ارزيابي 91

ل دوم
ص
ف

 

 اردد برنامه مجري آموزشي گروه ترکيب 1

 دارد پشتيبان آموزشي هاي گروه 9

 ندارد :برنامه اجراي براي نياز مورد کارکنان 8

 ندارد نياز مورد عمومي آموزشي امكانات و فضاها 4

 ندارد نياز مورد اختصاصي هاي عرصه و فضاها 2

 دارد نياز مورد  هاي نمونه يا جمعيتها 6

 دارد نياز مورد( ايسرمايه) عمده اختصاصي تجهيزات ۱

ل سوم
ص
ف

 

 دارد مشخصات دوره 1

 دارد ياجبراني کمبود دروس 9

 دارد (core)اجباري اختصاصي دروس 8

 ندارد (  noncore)اختياري اختصاصي دروس 4

ل چهارم
ص
ف

 

 دارد دوره نياز مورد آموزشي کارگاه هاي عنوان 1

 مشخصات دروس 

 

 دارد

 دارد استانداردهاي برنامه 8

جم
ل پن

ص
ف

 

 دارد برنامه تكويني ارزشيابي نحوه 1

 دارد برنامه نهايي ارزشيابي شرايط 9

 دارد برنامه ارزشيابي هايشاخص 8

 دارد برنامه ارزشيابي شيوه 4

 دارد برنامه ارزشيابي متولي 2

 دارد برنامه بازنگري نحوه 6
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 پرستاري مراقبتهاي ويژه تحصیلي دانشجويان كارشناسي ارشدپیشنهادي نیمرخ 
شماره  نام درس ترم ردیف

 درس

تعداد 

 واحد

جمع  پیشنیاز نوع واحد و تعداد ساعت

 کاروزی کارآموزی عملی نظری واحد

1  

ترم 

1 

 

  - 71 9 1  رایانه و سیستمهای اطالع رسانی 
 جبرانی

 

 جبرانی  - 71 9 1  آمار 2 11

 انیجبر  - 71 22 2  روش تحقیق 3

    - 11 1  داروشناسی اختصاصی 4

   - - 34 2  نظریه ها ، الگوها و مفاهیم پرستاری ویژه 5

   - - 34 2  های پرستاری ویژهمبانی مراقبت 2

   - - 11 1  روشهای آموزشی به مدد جو  1

   - - 11 1  قانون، اخالق پرستای وروابط حرفه ای  8

8  

 

  2ترم

ای تشخیصی  ارزیابی ه   1 11 - -    

 

 

5/8 

 

 

 1،2،5،4  - - 22 5/1  های ویژه  تنفس نظریمراقبت 9

 1،2،5،4  17 - - 1  های ویژه  تنفس کارآموزیمراقبت 

های ویژه قلب وعروق نظری مراقبت 11   5/1 22 - -  1،2،5،4 

41،2،5،  17 - - 1  های ویژه  قلب وعروق کارآموزیمراقبت 11  

های ویژه اعصاب نظری مراقبت 12   5/1 22 - -  1،2،5،4 

 1  های ویژه  اعصاب کارآموزیمراقبت 
 

 17  1،2،5،4 

11  

 

ترم 

3 

  1،2،5،4  - - 11 1   های ویژه کلیه ومجاری ادراری نظریمراقبت

 

 

5/1 

های ویژه  کلیه ومجاری ادراری مراقبت 18

 کارآموزی

 5/1 
- 

- 62  2،5،4،1  

های ویژه گوارش نظری مراقبت 19   1 11 - -  1،2،5،4 

های ویژه غدد نظری مراقبت 21   1 11 - -  1،2،5،4 

ی های ویژه اختالالت چند ارگانی نظرمراقبت 21   2 34 - -  1،2،5،4 

های ویژه  اختالالت چند ارگانی مراقبت 22

 کارآموزی

 1 
- 

- 17  1،2،5،4 

25  

 4متر

 

   303    6  کارورزی

11 

 
      4  پایان نامه 31
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 7ضمیمه شماره 

 منشورحقوق بیمار در ایران

 

 دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است.  -7

 ارائه خدمات سالمت بايد:  -

 بي باشد ؛ها، اعتقادات فرهنگي و مذه( شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش1-1

 ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد ؛( بر پايه9-1

 ( فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نو  بيماري و جنسيتي باشد ؛ 8-1

 ( بر اساس دانش روز باشد ؛4-1

 ( مبتني بر برتري منافع بيمار باشد ؛2-1

 باشد ؛ بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران( در مورد توزيع منابع سالمت مبتني 6-1

 ( مبتني بر هماهنگي ارکان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد ؛۱-1

 رضروري باشد ؛ غيهاي ( به همراه تامين کليه امكانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت3-1

يماران رواني، زندانيان، بپذير جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، هاي آسيببه حقوق گروهاي ( توجه ويژه2-1

 معلوالن ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

 ترين زمان ممكن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛ ( در سريع11-1

 و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛( با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن 11-1

وارد مي آن صورت گيرد. در بدون توجه به تیمين هزينهخدمات هاي ضروري و فوري )اورژانس(، ( در مراقبت19-1

 وري)الكتيو( بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛رفيغ

زم است پس از الشد، هاي ضروري و فوري )اورژانس(، در صورتي که ارائه خدمات مناسب ممكن نبا( در مراقبت18-1

 ردد؛ گي خدمات ضروري و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم ارائه

( در مراحل پاياني حيات که وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقو  مي باشد هدف حفظ 14-1

جتماعي، معنوي و عاطفي وي و اجه به نيازهاي رواني، کاهش درد و رنج بيمار، تو ،. منظور از آسايشباشد يمآسايش وي 

ر آخرين لحظات زندگي خويش با فردي که دباشد. بيماردر حال احتضار حق دارد اش در زمان احتضار ميخانواده

 خواهد همراه گردد. مي

 اطالعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان کافي در اختيار بيمار قرار گيرد.  -9

 طالعات بايد شامل موارد ذيل باشد: ( محتواي ا1-9

 ( مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛1-9-9

يمه و معرفي بهاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط ( ضوابط و هزينه9-1-9

 سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش ؛

رستار و دانشجو و پي گروه پزشكي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، اي اعضاي حرفه( نام، مسؤوليت و رتبه8-1-9

 ها با يكديگر؛اي آنارتباط حرفه

شخيص بيماري، پيش آگهي تهاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، ( روش4-1-9

 بيمار ؛ گيريگذار در روند تصميمي اطالعات تیثيرو عوارض آن و نيز کليه
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 ي دسترسي به پزشک معالج و اعضاي اصلي گروه پزشكي در طول درمان ؛( نحوه2-1-9

 ي اقداماتي که ماهيت پژوهشي دارند. ( کليه6-1-9

 هاي ضروري براي استمرار درمان ؛( ارائه آموزش۱-1-9

 ي ارائه اطالعات بايد به صورت ذيل باشد : ( نحوه9-9

ردي وي از جمله فهاي ان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي( اطالعات بايد در زم1-9-9

 که: زبان، تحصيالت و توان درک در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين

نتقال اطالعات پس اي اطالعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ )در اين صورت ي ارائهتیخير در شرو  درمان به واسطه -

 قدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.( از ا

يمار محترم برغم اطال  از حق دريافت اطالعات، از اين امر امتنا  نمايد که در اين صورت بايد خواست بيمار علي -

 که عدم اطال  بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد ؛شمرده شود، مگر اين

را دريافت ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن شده در پروندهي اطالعات ثبتاند به کليهتو( بيمار مي9-9-9

 نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد. 

 گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سالمت بايد محترم شمرده شود. حق انتخاب و تصميم -8

 باشد: گيري درباره موارد ذيل مييم( محدوده انتخاب و تصم1-8

 ي خدمات سالمت در چارچوب ضوابط ؛ کننده( انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه1-1-8

 ( انتخاب و نظر خواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛9-1-8

نحوه دريافت  گيري وي تیثيري در تداوم(شرکت يا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينكه تصميم8-1-8

 خدمات سالمت نخواهد داشت ؛ 

( قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد 4-1-8

 دهد؛خودکشي يا مواردي که امتنا  از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي

باشد ثبت و گيري مياقدامات درماني آتي در زماني که بيمار واجد ظرفيت تصميم( اعالم نظر قبلي بيمار در مورد 2-1-8

گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه کنندگان عنوان راهنماي اقدامات پزشكي در زمان فقدان ظرفيت تصميمبه

 گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد. خدمات سالمت و تصميم

 باشد: گيري شامل موارد ذيل ميصميم( شرايط انتخاب و ت9-8

گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطالعات کافي و جامع )مذکور در بند دوم( ( انتخاب و تصميم1-9-8

 باشد ؛

 گيري و انتخاب داده شود. ( پس از ارائه اطالعات، زمان الزم و کافي به بيمار جهت تصميم9-9-8

 ات سالمت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار)حق خلوت( و رعايت اصل رازداري باشد. ارائه خدم -4

ي اطالعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي که قانون آن را استثنا ( رعايت اصل رازداري راجع به کليه1-4

 کرده باشد ؛

بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري  ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني( در کليه9-4

 ي امكانات الزم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد؛است بدين منظورکليه

شوند ميتوانند به ( فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي که به حكم قانون مجاز تلقي مي8-4

 اشند؛اطالعات دسترسي داشته ب
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( بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يكي از والدين 4-4

 هاي پزشكي باشد. کودک در تمام مراحل درمان حق کودک مي باشد مگر اينكه اين امر بر خالف ضرورت

 ست. دسترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شكايات حق بيمار ا -2

( هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضو  اين منشور است، بدون اختالل در کيفيت دريافت 1-2

 خدمات سالمت به مقامات ذي صالح شكايت نمايد ؛

 ( بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شكايت خود آگاه شوند ؛9-2

ترين دمات سالمت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در کوتاه( خسارت ناشي از خطاي ارائه کنندگان خ8-2

 زمان ممكن جبران شود. 

 -ي حقوق بيمارگيري باشد، اعمال کليهدر اجراي مفاد اين منشور در صورتي که بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم

ي جايگزين گيرندهچه تصميمهد بود. البته چناني قانوني جايگزين خواگيرندهي تصميمبر عهده -مذکور در اين منشور

تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در بر خالف نظر پزشک، مانع درمان بيمار شود، پزشک مي

 گيري را بنمايد. تصميم

نه تصميم گيري است، اما ميتواند در بخشي از روند درمان معقوالچنانچه بيماري که فاقد ظرفيت کافي براي تصميم

 بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود. 
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 3ضمیمه شماره 

 و اخالق حرفه ای دانشجویان(  Dress Code)آیین نامه اجرایي پوشش 

 بالیني-در محیط های آزمایشگاهي
 

پزشکی بايد به گونه ای باشد که ضمن حفظ شئون علوم نحوه پوشش و رفتار تمامی خدمتگزاران در مشاغل گروه 

رفه ای، زمینه را برای ارتباط مناسب و موثر حرفه ای با بیماران، همراهان بیماران، همکاران و اطرافیان در محیط های ح

 آموزشی فراهم سازد.

لذا رعايت مقررات زير برای کلیه عزيزانی که در محیط های آموزشی بالینی و آزمايشگاهی در حال تحصیل يا ارائه 

 می است.اخالقا الزاخدمت هستند، 

 پوشش نحوه و لباس اول: فصل

 بوده و الشکل متحد بايد و آزمايشگاهی یبالین یها محیط به ويژه آموزشی های محیط به ورود جهت دانشجويان لباس

 باشد: زير یويژگیها مجموعه شامل

 زانو و غیر چسبان با آستین بلند حد در بلند سفید وپوشر  -7

 باشد. مربوطه یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه آرم یدارا بايد روپوش -4

 .باشد بسته کامل بطور آموزشی های محیط در حضور مدت تمام در بايد روپوش یها دکمه یتمام -9

رشته( بر  نام و ،عنوان،نام دانشکدهیخانوادگ نام،نام اول حرف )یدار حاو عکس معتبر یشناساي کارت از استفاده -2

 .باشد یم یالزام آموزشی یها محیط در حضور مدت تمام در پروی پوشش، در ناحیه سینه سمت چ

 بپوشانند. پوشش مناسب با را موها و ، گردن، نواحی زير گردن سر یتمام بايد خانم دانشجويان -2

باشد استفاده از شلوارهای جین پاره و نظاير آن در شان حرف  چسبان غیر و ساده و متعارف بلند بايد شلوار  -2

 پزشکی نیست.

 .است یضرور بپوشاند را پا ساق و پا یتمام که ساده جوراب نپوشید -1

 است. ممنوع تزيینات دارای يا و توری های جوراب پوشیدن  -2

 باشد.  صدا نداشته رفتن راه هنگام بوده، مناسب و راحت بايد کفش -3

 متعارف نا وزننده تند رنگهای دارای نبايد و باشد متعارف حد در و مرتب تمیز، راحت، بايد کفش و لباس روپوش،  -73

 باشد.

 باشد. می مـمنوع کفش به حرفه پزشکی و آويختن آن به روپوش، شلوارو نامربوط نشانه های از استفاده  -77

 حلقه ازدواج(  در جز به بند و گوشواره) گردن دستبند، انگشتر ، گونه هر دادن قرار ديد معرض در و استفاده  -74

 .باشد می ممنوع های آموزشی محیط

باشد. می ممنوعو اتاق زايمان  عمل اتاق بجز آموزشی های محیط در صندل و دمپايی از استفاده  -79
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 و اخالق حرفه ای دانشجویان(  Dress Code)آیین نامه اجرایي پوشش 

 بالیني-در محیط های آزمایشگاهي

 

 بهداشت فردی و موازین آرایش در محیط های آموزشي کشور دوم: فصل

ي الگوهاي نظافت و بهداشت فردي هستند، لذا ، بدون ترديد تميزي ظاهر و بهداشت  در وابستگان به حرف پزشك -1

 محيط هاي آموزشي علوم پزشكي از ضروريات است.

ناخن ها بايد کوتاه و تميز باشد آرايش ناخن ها با الک و برچسب هاي ناخن در هر شكلي ممنو  است استفاده از  -9

ب افزايش شانس انتقال عفونت و احتمال آسيب به ديگران و تجهيزات پزشكي مي ناخن هاي مصنوعي و ناخن بلند موج

 باشد. 

 آرايش سر و صورت به صورت غير متعارف و دور از شئون حرفه پزشكي ممنو  مي باشد. -8

رت ممنو  نمايان نمودن هرگونه آرايش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه يا نگين در بيني يا هر قسمت از دستها و صو -4

 است. 

 ادوکلن و عطرهاي با بوي تند و حساسيت زا در محيط هاي آموزشي ممنو  است.استفاده از  -2

 

 موازين رفتار دانشجويان در محيط هاي آموزش پزشكي سوم: فصل

و کارکنان  دانشجويانرعايت اصول اخالق حرفه اي، تواضع و فروتني در برخورد با بيماران، همراهان بيماران، استادان، -1

 الزامي است.

صحبت کردن در محيط هاي آموزشي بايد به آرامي و با ادب همراه باشد. و هرگونه ايجاد سرو و صداي بلند و يا بر زبان -9

 راندن کلمات که در شان حرفه پزشكي نيست، ممنو  است.

 اشد.استعمال دخانيات در کليه زمان هاي حضور فرد در محيط هاي آموزشي، ممنو  مي ب-8

جويدن آدامس و نظاير آن در آزمايشگاهها، سالن کنفرانس ، راند بيماران و درحضور اساتيد، کارکنان و بيماران ممنو  -4

 مي باشد.

در زمان حضور در کالس ها، آزمايشگاهها و راند بيماران، تلفن همراه بايد خاموش بوده و در ساير زمان ها، استفاده از -2

 يابد.آن به حد ضرورت کاهش 

 هرگونه بحث و شوخي در مكانهاي عمومي مرتبط نظير آسانسور، کافي شاپ  و رستوران  ممندو  مي باشد. -6

 نظارت بر اجرا و پیگیری موارد تخلف آئین نامه چهارم: فصل

بر  نظارت بر رعايت اصول اين آئين نامه در بيمارستان هاي آموزشي و ساير محيط هاي آموزشي علوم پزشكي باليني-1

 عهده معاون آموزشي بيمارستان، مدير گروه، رئيس بخش و کارشناسان آموزشي و دانشجويي واحد مربوطه مي باشد.

افرادي که اخالق حرفه اي و اصول اين آئين نامه را رعايت ننمايند ابندا تذکر داده مي شود و در صورت اصرار بر انجام  -9

 اده مي شوند.تخلف به شوراي انضباطي دانشجويان ارجا  د
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 2ضمیمه شماره 

 

 مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهي

 

حيوانات نقش بسيار مهمي در ارتقاء و گسترش تحقيقات علوم پزشكي داشته و مباني اخالقي و تعاليم اديان الهي حكم 

وي حيوانات انجام مي مي کند که به رعايت حقوق آنها پايبند باشيم. بر اين اساس محققين بايد در پژوهش هايي که بر ر

ذکر کد دهند، ملزم به رعايت اصول اخالقي مربوطه باشند، به همين علت نيز بر اساس مصوبات کميسيون نشريات، 

کميته اخالق در مقاالت پژوهشي ارسالي به نشريات علمي الزامي مي باشد. ذيال به اصول و مقررات کار با حيوانات 

 آزمايشگاهي اشاره مي شود:

 ساختمان نگهداري داراي امكانات الزم براي سالمت حيوانات باشد. فضا و  -1

 بر اساس نو  و گونه، شرايط الزم براي نگهداري آنها فراهم باشد. قبل از ورود حيوانات،  -9

 قفس ها، ديوار، کف و ساير بخش هاي ساختماني قابل شستشو و قابل ضد عفوني کردن باشند.  -8

 ر نور، اکسيژن، رطوبت و دما فراهم شود.در فضاي بسته شرايط الزم از نظ -4

 درصورت نگهداري در فضاي باز، حيوان بايد داراي پناهگاه باشد. -2

 فضا و قفس با گونه حيوان متناسب باشد. -6

 قفس ها امكان استراحت حيوان را داشته باشند. -۱

 ئم حيوان فراهم باشد.در حمل و نقل حيوان، شرايط حرارت و برودت، نور و هواي تنفسي از محل خريد تا محل دا -3

 داراي شرايط مناسب بوده و مجوز الزم را داشته باشد.وسيله نقليه حمل حيوان، -2

 سالمت حيوان، توسط فرد تحويل گيرنده کنترل شود.  -11

 قرنطينه حيوان تازه وارد شده، رعايت گردد.  -11

 حيوانات در مجاورت حيوانات شكارچي خود قرار نگيرند. -19

 مراقب باشند.قفس ها در معرض ديد فرد  -18

 امكان فرار حيوان از قفس وجود نداشته باشد. -14

 صداهاي اضافي که باعث آزار حيوان مي شوند از محيط حذف شود. -12

 امكان آسيب و جراحت حيوان در اثر جابجايي وجود نداشته باشد.  -16

 بستر و محل استراحت حيوان بصورت منظم تميز گردد. -1۱

 و ضد عفوني شود.فضاي نگهداري بايد به طور پيوسته شستشو  -13

 براي تميز کردن محيط و سالم سازي وسايل کار، از مواد ضد عفوني کننده استاندارد استفاده شود. -12

 غذا و آب مصرفي حيوان مناسب و بهداشتي باشد. -91

تهويه و تخليه فضوالت به طور پيوسته انجام شود به نحوي که بوي آزار دهنده و امكان آلرژي زايي و انتقال  -91

 کارکنان، همچنين حيوانات آزمايشگاهي وجود نداشته باشد. بيماري به

 فضاي مناسب براي دفع اجساد و الشه حيوانات وجود داشته باشد. -99

 فضاي کافي، راحت و بهداشتي براي پرسنل اداري، تكنيسين ها و مراقبين وجود داشته باشد. -98

 



 ريزي علوم پزشكيدبيرخانه شوراي عالي برنامه

 

   يوستهناپ ارشد ويژه در مقطع کارشناسي هاي مراقبت پرستاري برنامه آموزشي رشته 111

 

 شيردهي استفاده نشود. در پژوهشها از حيوانات بيمار يا داراي شرايط ويژه مثل بارداري و-94

 قبل از هرگونه اقدام پژوهشي، فرصت الزم براي سازگاري حيوان با محيط و افراد فراهم باشد. -92

 کارکنان بايد آموزش کار با حيوانات را ديده باشند.-96

 شرایط اجرای پژوهش های حیواني

 .گونه خار حيواني انتخاب شده براي آزمايش و تحقيق، مناسب باشد 

 يوان مورد نياز براي صحت آماري و حقيقي پژوهشي مورد استفاده قرار گيرد.حداقل ح 

 .امكان استفاده از برنامه هاي جايگزيني بهينه به جاي استفاده از حيوان وجود نداشته باشد 

 .در مراحل مختلف تحقيق و در روش اتالف حيوان پس از تحقيق ، حداقل آزار بكار گرفته شود 

 لعه کدهاي کار با حيوانات رعايت شود.در کل مدت مطا 

  .نتايج بايد منجر به ارتقاء سطح سالمت جامعه گردد 


