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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 پرستاری 6ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری آموزشی: گروه        پرستاری و مامايی خرم آباد دانشکده:

پرستاری مراقبت های  یش نیاز:پ   د: کارآموزینوع واح   2  تعداد واحد: (ICUپرستاری مراقبت های ویژه )نام درس: 

 ویژه

 جراحی بیمارستان رحیمی ICU اری:مکان برگز  ---عصر 18:30-13:30صبح و  12:30-7:30- :ساعت  ------دوشنبه-:زمان برگزاری کالس: روز

 خانم جعفری پور مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  خانم دکتر حیدری زاده مسئول درس: در دو گروه 15 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:
 در این دوره به دانشجو فرصت داده می شود تا در بخش های مراقبت ویژه ضمن بررسی و شناخت وضعیت بحرانی بیماران،

بر اسااااش تشاااخیپ های یرساااراری به رراوی، ایرا و ارقیابی مراقبت های خا  یرساااراری اقدا  نمایندت در این راسااارا ت  ی  

آموقش به بیمار، خانواده، نوتوانی و آموخره های قب ی با اسااااار اده اق مهار  های ت قر خحل و ول مماااااامه مد ن.ر می باشااااادت 

 ارآموقی به شمار می آیندت ییگیری مراقبت در منزل اق ارکان این ک

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ستاری       صول فرآیند پر ساس آموخته های نظری و عملی و ا شجو بر ا ستری در    دان سنل مربوطه از مددجویان ب ، تحت نظر اینجانب و پر

 جراحی مراقبت های الزم پرستاری را به عمل می آورد.   ICUبخش 

 

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

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

شامل: بررسی عالئم و نشانه های بالینی اختالل در  استفاده از منابع مختلف شرح حال، بررسی دقیق از وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی مددجو با -

 یسیستم های تنفس و مغز و اعصاب )تغییر در عالئم حیاتی، الگوی تنفس و سطح هوشیاری، رفلکس مردمک به نور و ...( و یافته های آزمایشگاه

 بررسی یافته های رادیولوژیکی و سایر آزمون های تشخیصی سیستم تنفس و مغز و اعصاب -

 بر اساس بررسی های انجام شده، تشخیص های صحیح پرستاری را تنظیم نماید.  -

 اری تنظیم کند. با استفاده از همکاری مددجو، خانواده و اعضای تیم بهداشتی، اهداف مراقبتی قابل دستیابی را بر اساس تشخیص های پرست -

 تدابیر مراقبتی مناسب جهت دستیابی به اهداف و منطبق با برنامه های درمانی مددجو و متناسب با زمان و امکانات طرح ریزی نماید.  -

، در هریک از مراحل تاثیر برنامه مراقبتی و سیر پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده را ارزشیابی کرده و بر اساس تغییر در وضعیت مددجو -

 اجرا تجدید نظر الزم را به عمل آورد. 

 نتایج مراقبت های ارائه شده را گزارش و ثبت نماید.  -

 

 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 :واردسایر م
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 رعایت یونیفرم و پوشش -

 رعایت قوانین مربوط به کارآموزی  -

 حضور مداوم و منظم  و بدون غیبت در دوره کارآموزی -

 تکلیف محوله را به موقع انجام و تحویل دهد. -

 ند. با مددجو و سایر کارکنان تیم بهداشتی ارتباط مناسب برقرار ک -

 نکات اخالقی و منشور حقوق بیمار را رعایت کند.  -

 اصول صحیح مربوط به پیشگیری از انتشار عفونت را در مورد بیمار، کارکنان مراقبت بهداشتی و خود رعایت کند. -

 

 وسايل کمک آموزشی:   

            کامپیوتر                    پروژکتور ویدئو   وایت برد

 :  ببرید( ناملطفاً )  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد ----- درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 نمره امتحان شفاهی پایان دوره کارآموزی 10بالینی و رعایت قوانین و ضوابط توسط دانشجو، نمره مرتبط با عملکرد  10

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 – )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 ---------شفاهی

  

 :بريد()لطفا نام ب: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی

 

(1) Marino PL. Marino's the ICU Book: Lippincott Williams & Wilkins; 2013 

ECT … 

 

 منابع فارسی:

 . 1390و ديالیز، انتشارات سالمی،  ICU ،CCUای ويژه در بخش های عسگری، م، ر، سلیمانی، م، کتاب جامع پرستاری مراقبت ه

 و ...

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


