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 واحد نظری          5/0 تعدادواحد:)تروما(                                          8پرستاری مراقبتهای ویژه    : عنوان درس

 ویسی رایگانی مدرس:                         مراقبتهای ویژه پرستاری ارشد کارشناسی سومترم : دانشجویان 

                                                 87-88سال  اول :نیمسال                                    هفته اول                8یکشنبه ها    زمان ارائه درس: 

مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه، پایش پرستاری ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه، مقدمه درس و پیش نیاز:

 پیشرفته، داروشناسی، مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء

 

 آشنا شوددر بخش های مراقبت ویژه  ترومایی اصول مراقبت از بیمارانواتواع تروما و دانشجو با  هدف کلی درس :
 

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 تروماو مکانیسمهای آسیبهای ناشی از  مفاهیم واتواع تروماایی با آشن -1

 تروماییمراقبت در بیماران و  ارزیابی آشنایی با اصول -2

 بیماران اینو مراقبت از سیستم اعصاب مرکزیترومای  ناشی از های آسیبآشنایی با  -3

 قفسه سینه  و مراقبت ازاین بیماران ناشی از ترومای هایآسیبآشنایی با  -4

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هدف کلی جلسه اول:

 آشنایی با مفاهیم واتواع تروما و مکانیسمهای آسیبهای ناشی از تروما

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد

a. را شرح دهد عمومی دربیمارن ترومایی مفاهیم 

b. را توضیح دهد اتروممکانیسم آسیب بافتی ناشی از  ،تروما انواع 

c. را بیان نماید ییمارترومایدر صحنه حوادث وانتقال ب یدانیم تیریاصول مد 

 

 هدف کلی جلسه دوم:

 آشنایی با اصول ارزیابی و مراقبت در بیماران ترومایی

 

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 در پایان دانشجو باید قادر باشد

 را بیان کند ا ترومدر بیماران دچار  ارزیابی اولیه وثانویه اصول -1

 را توضیح دهد تروماییبیماران دچار اصول مراقبت از -2

را  تروماییدر بیماران  عیوسهای  بیباآس نیدرمصدوم یتیوحما یمداخالت مراقبت .-3

 توضیح دهد

 

 هدف کلی جلسه سوم:



 مارانیب نیو مراقبت ازا یاعصاب مرکز ستمیس یاز تروما یناش یها بیبا آس ییآشنا -4

 یژه جلسه سوم:اهداف و

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد  ترومای سرآسیب ناشی از  وانواع مکانیسم ایجاد-1

 را توضیح دهدترومای سر  اصول مراقبت از بیماران دچار  -  2

 

 :جلسه چهارمهدف کلی 

 های ناشی از ترومای قفسه سینه  و مراقبت ازاین بیمارانآشنایی با آسیب

 

 ویژه جلسه چهارم: اهداف

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهدترومای قفسه سینه  آسیب ناشی وانراع مکانیسم ایجاد -1

 را توضیح دهدترومای قفسه سینه  اصول مراقبت از بیماران دچار  -  2
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 وسایل آموزشی :

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، ماژیک

 نحوه ارزشیابی:

 )تکوینی(:یندیافر یابیارزش

 نمره 1وضعیت حضور  و نظم یادگیرنده :  -

 نمره 1شرکت فعال یادگیرنده در تجارب یادگیری:  -

 نمره 2ارایه کنفرانس:  -

 :یانیپا یابیارزش



 نمره  16امتحان پایانی:       -         

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
های کالسی با مطالعه قبلی وارد کالس عال  داشته باشند و برای شرکت در بحثرود دانشجویان در کالس حضور فانتظار می

 شوند.

 غیبت در هر یک از جلسات کالس در ارزشیابی پایانی موثر است.

رود که دانشجویان جهت ارائه هدف کالسهای دانشجویان تقویت رویکرد عملکرد مبتنی بر شواهد است، لذا انتظار می
 نابع متعدد، جدید و چالش برانگیز استفاده نمایند.کنفرانسهای خود از م

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول
 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 جدول زمان بندی درس: روز و ساعت جلسه

 
 ساعت موضوع هر جلسه ختاری جلسه

مکانیسمهای مفاهیم واتواع تروما و 28/7/87 1

 آسیبهای ناشی از تروما
 

16-18 

اصول ارزیابی و مراقبت در بیماران  6/8/87 2

 ترومایی

16-18 

 
3 

ترومای سیستم اعصاب مرکزی و مراقبت  13/8/87

 ازاین بیماران

16-18 

این ترومای قفسه سینه  و مراقبت از 20/8/87 4

 بیماران
16-18 

 


