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پرستاری   گروه آموزشی:       پرستاری ومامایی خرم آباد          دانشکده:

  کارشناسی  مقطع

 59-59اول نیمسال                    پرستاری   حصیلی:ت یرشته

  )  8پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی: نام واحد درسی

 یش نیاز:پ نظری د:نوع واح  1.1     تعداد واحد:   تروماتولوژی(

داروشناسی ،پایش پرستاری پیشرفته ، مقدمه ای بر پرستاری مراقبت 

های ویژه ، مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه ، پیوند 

 اعضاء  

 
  11-11/ 11 -8 :ساعت سه شنبه :زمان برگزاري كالس: روز

 4کالس   مکان برگزاری: 

  دکتر طوالبی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

دکتر طوالبی، دکتر عباس  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 زاده، دکتر گودرزی، دکتر محمودی

 14-11 :ساعت سه شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

آناتومی  جراحی برای پرستاران مراقبت این درس  دانشجویان با در 

ناخت بیماران مبتال به آسیب بررسی و ش،مکانیسم های تروما  ، ویژه 

تشخیص های رایج پرستاری  در اختالالت ،های متعدد و  تحت عمل جراحی  

، آب و الکترولیت ها ، تغذیه و..را با تاکید بر فرایند پرستاری 

آسیب های محیطی  ومداخالت ، وتدابیر درمانی ومراقبتی  مسمومیت ها

، ار جمعی  بیوتروریسم وسالح های کشت، درمانی مراقبتی 

پاتوفیزیولوژی واقدامات درمانی مراقبتی با تاکید بر فرایند 

 ومداخالت درمانی مراقبتی  مشكالت بالیني ویژهوپرستاری در سوختگی 

 شوند.آشنا میهای شکمی ولگن  وآسیب های قفسه سینه درآسیب

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

صدمات ناشی از آشنایی  با اصول مراقبت های ویژه پرستاری در 

    ضربه)تروماتولوژی(

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )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 اهدافجزای اختصاصیتقسیم شدن به ا

 (.انداهداف رفتاری 

 در پایان درس از دانشجویان انتظار مي رود :

آناتومی  جراحی برای پرستاران مراقبفت ویفژه را توضفی   .1

 . دهد

 مکانیسم های تروما را توضی  دهد .   .2

تحفت بررسی و شناخت بیماران مبتال به آسیب های متعدد و   .3

 عمل جراحی  را انجام دهد. 

تشخیص های رایج پرستاری  در اختالالت آب و الکترولیت هفا  .4

 ، تغذیه و..را با تاکید بر فرایند پرستاری شرح دهد. 
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 مسمومیت های وتدابیر درمانی ومراقبتی را توضی  دهد. .5

 آسیب های محیطی  ومداخالت درمانی مراقبتی را شرح دهد. .6

 ی کشتار جمعی  را توضی  دهد.بیوتروریسم وسالح ها .7

پاتوفیزیولوژی واقدامات درمانی مراقبتی بفا تاکیفد بفر  .8

   فرایند پرستاری در سوختگی را شرح دهد.

های درآسیب ومداخالت درمانی مراقبتی  مشكالت بالیني ویژه .9

 شکمی ولگن  وآسیب های قفسه سینه را توضی  دهد.

 

 های تدریس:شیوه

  *امه ریزی شدهسخنرانی برن   سخنرانی

 *پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 

 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:
 انتظارات از دانشجویان:

مورد نظر داراي زیربناي علمي مناسب جهت فراگیري مطالب  .1

 .باشند

با استفاده از مطالب تدریس شده سعي در گسترش معلومات  .2

خود از طریق مطالعات كتابخانه اي نموده و یافته هاي 

پژوهش هاي جدید را در جهت بهبود كیفیت آموزش هاي 

 پرستاري بكار گیرند.

با كاربرد منابع علمي جدید و یافته هاي حاصل از پژوهش  .3

 ها تكالی  خود را تهیه كنند.

مسئولیت فراگیري هر چه بیشتز خود را بعهده گرفته و با  .4

راهنمایي اساتید برنامه  هاي آموزشي خود را پیگیري 

 كنند.

بطور منظم و بدون غیبت در كالس هاي درس و محل هاي  .5

در مباحث علمي كالس شركت فعال  كارآموزي حضور یافته و

 داشته باشند.

در تاریخ هاي مقرر تكالی  نظري و عملي خود را ارئه و  .6

 تحویل دهند.

 وسایل کمک آموزشی:  

*پروژکتور اسالالید  خته و گچت  *وایت برد
   

 -------------- ببرید( لطفًا نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  آزمون پایان تالرم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   نمره درصد  59

شرکت فعال در کالس     نمره درصد 55انجام تکالیف 

 نمره درصد11

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

 %33 -منبع( 7حد اقل )  یک موضوع مرتبط با درس بر اساس آخرین منابع سمينارارایه 

 %03              یک مقاله مرتبط با موضوع نقدترجمه و

 %01              و ارایهCase study) (تحقیق بالینی

 نوع آزمون
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جور           *ایچندگزینه       ؟*پاسخ کوتاه     تشریحی

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

 :م ببرید()لطفا نا: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

1- Urden LD, Stacy KM & Laugh ME. Critical Care Nursing.  Mosbey, 2014.  

2-  Linda Bucher    ( Critical care  nursing)  2000 

3- cherryB: jacobS(2005) Contemporary Nursing, Issuses,trends and Management 3rd   

mosby  

4 – Kuruvilla J (2007) Essential of critical care Nursing , Jaypee  

5- Scholes J (2006) Developing Expertise in critical care Nursing , Blackwell  
 

www.uptodate.com 

 http://www.nlm.nih.gov/ 

 

پرستاری مراقبت های ویژه  ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 تروماتولوژی( 8اختصاصی )

نشجویان ترم سوم کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه   دا

 59-59نیمسال اول 

 

استاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 مربوط

دکتر  مکانیسم های تروما کلیات و  35/9/59 1

 طوالبی

3 53/9/59 

 جبرانی

مسمومیت ها وتدابیر درمانی 

  ومراقبتی

دکتر 

 محمودی

مبتال به بررسی و شناخت بیماران  9/7/59 5

 آسیب های متعدد و  تحت عمل جراحی

 دکترطوالبی

عباس دکتر  ترومای  صورت و اندام فوقانی  15/7/59 4

 زاده

5 33/7/59 

  جبرانی

پاتوفیزیولوژی واقدامات درمانی 

مراقبتی با تاکید بر فرایند 

 پرستاری در سوختگی

دکتر 

 طوالبی

آسیب های محیطی  ومداخالت درمانی  37/7/59 6

 ها ()گزیدگیمراقبتی

دکتر 

 طوالبی

آسیب های محیطی  ومداخالت درمانی  4/8/59 7

 )سرما زدگی وگرمازدگی (مراقبتی

دکتر 

 طوالبی

 طوالبیدکتر بیوتروریسم وسالح های کشتار جمعی   11/8/59 8

تشخیص های رایج پرستاری  در  18/8/59 5

 اختالالت آب و الکترولیت ها ، تغذیه

 ید بر فرایند پرستاری با تاک  و..

دکتر 

 گودرزی

دکتر  آسیب های استنشاقی  39/8/59 13

 گودرزی

دکتر  ترومای قفسه  سینه واندام تحتانی 3/5/59 11

 گودرزی

 دکتر ترومای شکم ولگن 5/5/59 13

 گودرزی
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