
 

 گاه علوم پزشکی کرمانشاهدانش

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح درس ترمی

 

                                                                           ویژههای مراقبت مقدمه ای بر پرستاری    عنوان درس :
 ترم  اول کارشناسی  ارشد پرستاری ویژه*. رشته و مقطع تحصیلی: 

                                                              واحد تئوری                                                  %57 داد واحد:* تع

 د : ندارپیش نیاز  *                                           هفته اول ( 8)   46تا  41شنبه ها ساعت  دو * روز و ساعت برگزاری

            02: کالس شماره ی* . محل برگزار     یگانیرا یسیومدرس:  نام  *

 

 

خصو صيات فيزيكي و پرسنلي بخش ويژه و  نقش های  آشنايي دانشجويان با مفاهيم و تعاريف پايه پرستاری مراقبت ويژه و هدف کلی درس :

 باليني و عملي پرستاری ويژه
 

 از دانشجویان انتظار می رود که :: در پایان درس یاهداف اختصاص

 مراقبت های ويژه در ايران را مورد بحث و بررسي قرار دهد . ارشدکارشناسي واهميت رشته  خصوصيات دوره -1

 ها و وظايف پرستاری در ارايه خدمات مراقبت های ويژه را مورد بحث و بررسي قراردهد . نقش -2

شرايط نقل و انتقال بيماران را در شرايط بحراني توضيح ،ساختاری و پرسنلي بخش مراقبت های ويژه  خصوصيات -3

 دهد .

 موثر در سطح بندی بخش های مراقبت ويژه را توضيح دهد  عوامل -4

 دهند.  حيتوض ژهيمراقبت و یو نقادانه را در پرستار ايتفكر پو تياهم=  5   

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 مراقبت های ويژه در ايران  صوصيات دوره واهميت رشته کارشناسي ارشدخآشنايي با هدف کلي جلسه اول:

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 مراقبت های ويژه در ايران را مورد بحث و بررسي قرار دهد خصوصيات دوره واهميت رشته کارشناسي ارشد
 رسي قرار دهدمراقبت های ويژه در ايران را مورد بحث و بر رشته کارشناسي ارشد ضرورت ايجاد دوره

 

     قش ها و وظايف پرستار در ارايه خدمات مراقبت های ويژهآشنايي با ن هدف کلی جلسه دوم:

 اهداف ویژه جلسه دوم : 

 قادر باشد: ديدانشجو با انيدر پا

 قش ها و وظايف پرستار در ارايه خدمات مراقبت های ويژه را مورد بحث و بررسي قراردهد .ن

 دهد حيرا توض يآموختگان در نقش مراقبتدانش  یحرفه ا فيوظا

 را شرح دهد يدانش آموختگان در نقش آموزش یحرفه ا فيوظا

 يدانش آموختگان در نقش پژوهش یحرفه ا فيوظا

 يتيريدانش آموختگان در نقش مد یحرفه ا فيوظا

 تعريف مراقبت های ويژه، انواع بخش ها آشنايي با :هدف کلی جلسه سوم



 :ومسهداف ویژه جلسه ا

 گاه های مختلف را شرح دهددتعاريف مراقبت های ويژه از دي

 توضيح دهد ژهيمراقبت و یبخشهاانواع 

  رابيان کند ژهيمراقبت و یبخشها یبند سطح
 

 شرايط نقل و انتقال بيماران را در شرايط بحراني،ساختاری و پرسنلي بخش مراقبت های ويژه  خصوصياتآشنايي با  : چهارمهدف کلی جلسه 

 

 م:چهاراهداف ویژه جلسه 

 در پايان دانشجو بايد قادر باشد

 .را بيان کند ساختاری و پرسنلي بخش مراقبت های ويژه خصوصيات

 دينما ستيبدحال را لن  مارايانتقال ب ليدال-1

 انتقال را شرح دهد یخطرات واسترسها-2

 دهد حيبدحال را توض مارانيجهت انتقال ب یآماده ساز یروشها-3

 دينما ستيبدحال در زمان انتقال را ل مارانياز ب یپرستار یاقبتهامر-4

 را نام ببرد ماريمورد لزوم در هنگام انتقال ب زاتيتجه-5
 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 ويژه مراقبت های بخش در انساني نيروی ارتقای و آشنايي با اصول بهسازی

 م:اهداف ویژه جلسه پنج

 در پايان دانشجو بايد قادر باشد:

 مورد بحث و بررسي قرار دهد بيان وويژه را  مراقبت های بخش در مراقبت کيفيت بهبود اصول

 

 اهميت تفكر پويا و نقادانه را در پرستاری مراقبت ويژهآشنايي با  :مششجلسه هدف کلی 

  م:اهداف ویژه جلسه شش             

 راقبت ويژه توضيح دهند.اهميت تفكر پويا و نقادانه را در پرستاری م               

 قرار دهد نقدمورد بحث و  و را های ویژه رویکردهای پژوهشی در مراقبت
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 روش تدريس:

ارائه ، سايتها و مقاالت معتبر علمي، بكارگيری رويكرد عملكرد مبتني بر شواهداز ، استفاده ش و پاسخ ، بحث گروهي سخنراني . پرس

 مقاله توسط دانشجويان



 

 

 وسايل آموزشي :

 ويدئو پروژکتور، وايت برد، ماژيک

 

 نحوه ارزشیابی:

 )تكويني(:ینديفرا يابيارزش

 هنمر 1وضعيت حضور  و نظم يادگيرنده :  -

 نمره 1شرکت فعال يادگيرنده در تجارب يادگيری:  -

 نمره 2ارايه کنفرانس:  -

 :يانيپا يابيارزش

 نمره  16امتحان پاياني:       -        

 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو
 قبلي وارد کالس شوند. های کالسي با مطالعهرود دانشجويان در کالس حضور فعال  داشته باشند و برای شرکت در بحثانتظار مي

 غيبت در هر يک از جلسات کالس در ارزشيابي پاياني موثر است.

رود که دانشجويان جهت ارائه کنفرانسهای خود از منابع هدف کالسهای دانشجويان تقويت رويكرد عملكرد مبتني بر شواهد است، لذا انتظار مي
 متعدد، جديد و چالش برانگيز استفاده نمايند.

 

 دانشكده: EDOامضای مدرس:             نام و امضای مدير گروه:                نام و امضای مسئول نام و
 تاريخ تحويل:                          تاريخ ارسال:                                   تاريخ ارسال :



 جدول زمان بندی درس: روز و ساعت جلسه

 
 ساعت موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

ارشد  يرشته کارشناس تيه واهمدور اتيخصوص 2/7/97 1
 مراقبت های ويژه در ايران 

  

 

نقش ها و وظايف پرستاری در ارايه خدمات  9/7/97 2
 مراقبت های ويژه

 

خصوصيات ساختاری و پرسنلي بخش مراقبت های ويژه  16/7/97-23 4و3
 ،شرايط نقل و انتقال بيماران را در شرايط بحراني

 

سطح بندی بخش های مراقبت عوامل موثر در  33/7/97 5
 ويژه

 

مراقبت  یو نقادانه را در پرستار ايتفكر پو تياهم 7/8/97 6
 ژهيو

 

 


