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پرستاری  گروه آموزشی:      پرستاری ومامایی خرم آباد        دانشکده:

  ارشد :کارشناسیمقطع 

نیمسال                    مراقبت ویژه پرستاری  حصیلی:ت یرشته

 59-59اول

              مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های وبژه نام واحد درسی

یش پ    نظری  د:نوع واح اواحد     تعداد واحد:

 ندارد نیاز:
 مکان برگزاری:  11-8 :ساعت یکشنبه :زمان برگزاري كالس: روز

 4کالس 

 اساتید دکتر طوالبی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 دکتر طوالبی )به ترتیب حروف الفبا(:

 14 -11 :ساعت یکشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

دمه ای بر پرستاری مراقبت های وبژه شامل تعریف دراین درس مق

اخالق و مهارت  مراقبت های ویژه ،انجمن های علمی و حمایتی ،

های الزم جهت توسعه مراقبت های ویژه، استانداردهای و قوانین 

 حاکم در بخشهای مراقبت های ویژه تدریس خواهد شد

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ف پایه ی پرستاری در مراقبت های آشنایی با مفاهیم و تعاری

 ویژه
 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلفف )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید
نسبت به اهداف کلی روشن تر و  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

قابل  اهداف بینابینی و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است شفاف تر 

که در واقع همان است  ویژه تری به نام اهدافاجزای اختصاصیتقسیم شدن به 

 (.انداهداف رفتاری 

 از فراگیر انتظار می رود در پایان این درس:

 را تعریف نماید. مراقبت های ویژه -1

 را بیان نماید.  انجمن های علمی و حمایتی-2

را توضیح  الزم جهت توسعه مراقبت های ویژه اخالق و مهارت های -3

  هد.د

را و قوانین حاکم در بخشهای مراقبت های ویژه  استانداردها-4

 شرح دهد.

 های تدریس:شیوه

  *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 *پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 *(TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 
 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 از دانشجویان محترم انتظار می رود:
دارای زیر بنای علمی مناسب )مطالعه قبل از کالس( جهت -1

 فراگیری مطالب این درس باشند.
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تکالیف  تعیین شده را با مشاوره های قبلی در کالس ارائه -2

 تحویل نمایند. CDوبه صورت مکتوب همراه با 
انجام  و ارائه تكالیف الزامي  است  . در غیر اینصورت  -1

 نمره  ناتمام  اعالم  خواهد شد .
به طورمنظم در کالس حضورفعال داشته ودر بحث های علمی کالس -4

 شرکت نمایند.)ارزشیابی مستمر (

 وسایل کمک آموزشی:  

  *پروژکتور اسالید  خته و گچت*     وایت برد

 -------------- ببرید( طفًا نامل)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزموووون پایوووان    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   نمره درصد 04ترم

شرکت فعال در کالس     نمره درصد04انجام تکالیف 

 نمره درصد 04

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد )

 ارائه كتبي وشفاهی یک موضوع مرتبط با درس بر اساس  -

   منبع(                               5آخرین منابع موجود)حداقل   

 درصد  30

                                                      / تحقیق            ترجمه  -

 درصد20

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه   *  تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

1. Alspach Joanne Grif , 2006;core curriculum for critical care nursing.6th 

ed,Sunders Elsevier Inc. 

 

2. Marianne Chulay, Suzanne M Burns. AACN Essentials of Critical Care 

Nursing.Mc Grow-Hill Companies.2006. 

3. AACN pocket handbook of critical care nursing, Marian Chulay, Cathie 

Guzzzetta, Barbara Dossey2006. 

4. Urden, Stacy, Laugh. The critical care nursing. Mosbey 2014.  

5.  Linda Bucher. Critical care nursing. 2000 
 

 منابع فارسي:

-CCUیري. مراقبت هاي پرستاري ویژه در بخش هاگعس محمد رضا .1

ICU 1331و دیالیز 
معصوم ذاكري مقدم. مراقبت هاي پرستاري ویژه در بخش هاي  .2

CCU-ICU  1339و دیالیز. انتشارات رفیع 

 ICU.1339حسین شیري، پرستاري  .3

 . ترجمه پوران سامي. ICUپل مارینو . كتاب كامل  .4

 

 

 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 درسی و آموزشی ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

 

 

 

 

 
 

جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس مقدمه ای بر پرستاری مراقبت 

65-55نیمسال اول  های وبژه  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 
4/7/59 

تعریف  -معرفی درس  

 مراقبت های ویژه
 دکترطوالبی 

2 

11/7/59 

مراقبت های اخالق در 

 ویژه
 طوالبی/دانشجویان

3 
18/7/59 

/ دسترسی به منابع 

 اعتبار بخشی
 طوالبی/دانشجویان

4 

29/7/59 

مهارت های الزم جهت 

 توسعه مراقبت های ویژه

)تفکر انتقادی، تصمیم 

 گیری بالینی(

 طوالبی/دانشجویان  

5 

2/8/59 

قوانین حاکم در بخشهای 

 مراقبت های ویژه 

 

 شجویانطوالبی/دان

6 

5/8/59 

استانداردهای مراقبت 

 ویژه

 

 /دانشجویانطوالبی

1 

11/8/59 

سیاست های سالمت،  

اقتصاد سالمت و جهت گیری 

)طرح تحول های آینده

 سالمت و..،(

 طوالبی/دانشجویان

3 

21/8/59 

انجمن های علمی و 

 حمایتی
 طوالبی/دانشجویان

 


