
 دَري کارشىاسی ارشد واپیُستً رشتً پزستاری اَرژاوس

 تعداد کل واحدهای درسی:

 واحد است که به شرح زیر میباشد: 23تعداد واحدهای درسی در این دوره 

 واحد 32واحدهای اختصاصی       

 واحد 4پایان نامه                   

 واحد 23جمع کل                    

 (Program descriptionتُصیف بزوامً)

در پزشکی است که دانش آموختگان آن قا،یکی از رشته های گروه رشته پرستاری اورژانس در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

خواهند بود در زمان فوریتها،حوادث و بالیا،نیازهای فوری سالمت بیماران و یا آسیب دیدگان رابه صورت مستقل)در شرایط 

رسالت این رشته تربیت پرستارانی آگاه و توانمند در زمینه ارائه خدمات پرستاری در م سالمت تامین نماید.اضطرار(و یا در تی

قبه را در حوزه سالمت ه ریزی و مقابله با حوادث غیر متراورژانسها،بالیا،حوادث و سوانح است که با تعهد و دلسوزی،آمادگی برنام

مدیریتی در کمترین زمان ممکن و با بیشترین بازده مداخالت پرستاری مورد نیاز را به  داشته و با استفاده از مهارتهای بالینی و

دانش آموختگان این رشته در متحول ساختن اساس ارائه خدمات مددجویان چه به صورت انفرادی و چه دسته جمعی ارائه دهند.

موجب کاهش عوارض متعاقب حوادث فوری  اشته ،د سالمت در پرستاری فوریتها و شرایط بحرانی حوادث و اورژانس نقش کلیدی

 .می دهندشاخص های کیفی ارائه خدمات را ارتقاء و اورژانس ها می گردند و

 (Admission requirementsَري)دشزایط َ وحُي پذیزش در 

 

 ورودی مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   قبولی در آزمون -

 کارشناسی در رشته پرستاری یا فوریتهای پزشکیدارا بودن مدرک  -

سال سابقه کار با مدرک کارشناسی)پرستاری یا فوریتهای پزشکی(در عرصه های بالینی و فوریتها با تایید  3داشتن حداقل  -

 معاونت درمان دانشگاه مربوطه

 (General competenciesتُاومىدی ٌای مُرد اوتظار)

 مهارتهای ارتباطی -

 ش مقاالت علمیپژوهش و نگار -

 تفکر نقادانه و مهارتهای حل مسئله -

 کنترل و ارزشیابی(-نظارت-پایش-سازماندهی-برنامه ریزی-مهارتهای مدیریت)سیاستگذاری -

 مبتنی بر شواهد -

 حرفه ای گرایی -

 (Specil competenciesاوتظار) اختصاصی مُرد یٌا یتُاومىد

همراهان و تیم اورژانس و حوادث و مسئولین سالمت منطقه تحت -بیماران-مددجویانبرقراری ارتباط مناسب حرفه ای با  -

 پوشش جهت رفع مشکالت

 تشخیص و ارزیابی مشکالت سالمت مددجویان و بیماران -

 مراقبت پرستاری بر اساس مدلهای مبتنی بر شواهد پرستاری مرتبط با خدمات اورژانس -

 مولتیپل تروما،سوختگی،حوادث شیمیایی و هسته ای و نظایر آنهامراقبتهای اختصاصی پرستاری بیماران دچار  -

 مدیریت پرستاری اورژانس -

 مدیریت پرستاری مددجویان در صحنه های حادثه -



 موزش نکات ضروری به مددجو،خانواده و پرسنلآ -

 مشارکت در پژوهش و اجرای پژوهش های کاربردی -

 ارائه خدمات سالمتی در زمان بروز حوادث و بالیا -

 ریت بخش اورژانس و صحنه های حوادث و بالیامدی -

 راٌبزدٌای آمُسشی

 این برنامه ها بر راهبردهای زیر استوار است:

 (Task basedیادگیری مبتنی بر وظایف) -

 (Problem basedیادگیری مبتنی بر مشکل) -

 (Subject directedیادگیری مبتنی بر موضوع) -

 (Evidence basedیادگیری مبتنی بر شواهد) -

 دیسیپلینری همراه با ادغام موضوعی در صورت نیاز -

 تلفیقی از دانشجو و استاد محور -

 (Community Orientedیادگیری جامعه نگر) -

 (hospital basedآموزش بیمارستانی) -

 رَش ٌا َ فىُن آمُسشی

 ره عمدتا از روش ها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد:در این دو

 بخشی،بیمارستانی،بین رشته ای و بین دانشگاهی و سمینار انواع کنفرانسهای داخل -

 ژورنال کالب و کتاب خوانی-کارگاههای آموزشی-بحث در گروههای کوچک -

 آموزش در اتاق عمل یا اتاق اقدامات عملی-آموزش سرپایی-راندهای کاری و آموزشی-گزارش صبحگاهی -

 و شبیه سازیاستفاده از تکنیک های آموزش از راه دور بر حسب امکانات  -

 تر مشارکت در آموزش رده های پایین -

- Self education،self study 

 روش و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی -

 ارسیابی فزاگیز

 روش ارزیابی -الف

 دانش آموختگان با روشهای زیر ارزیابی خواهند شد.

 کتبی -

 شفاهی -

 آزمون تعامل رایانه ای -

- OSGE 

- OSLE 

- OSFE 

- DOPS 

 درجه 263آزمون  -

ارزیابی کارپوشه شامل: ارزیابی کارنما،نتایج آزمونهای انجام شده،مقاالت،تشویق ها و تذکرات،گواهی های انجام کار و نظایر آن 

 است.



 دفعات ارزیابی:-ب

 دوره ای -

 نیمسال -

 نهایی -

 اوتظارات اخالقی اس فزاگیزان

 انتظار می رود که فراگیران:

 ار دارند،منشور حقوقی بیماران را دقیقاً رعایت نمایند.در صورتیکه با بیمار سرو ک -

مقررات مرتبط با حفاظت و ایمنی بیماران،کارکنان و محیط کار را دقیقاً رعایت نمایند)الزم است این مقررات توسط گروه  -

 یا بخش مربوطه تدوین و در اختیار دانشجویان قرار داده شود(

 نمایند.را رعایت  Dress Codeمقررات مرتبط با  -

 از منابع و تجهیزاتی که تحت هر شرایطی با آن کار میکنند،محافظت نمایند. -

به استادان،کارکنان،هم دوره ها و فراگیران دیگر احترام بگذارند و در ایجاد جو صمیمی و احترام آمیز در محیط کار  -

 مشارکت نمایند.

 کنند. در نقد برنامه ها،مالحظات اخالق اجتماعی و حرفه ای را رعایت -

 در انجام پژوهش های مربوط به رشته،نکات اخالق پژوهش را رعایت نمایند. -

جدَل الف:درَس کمبُد یا جبزاوی بزوامً آمُسشی دَري کارشىاسی ارشد واپیُستً رشتً 

 پزستاری اَرژاوس

 

تکمیلی دانشگاه تمامی یا  عالوه بر واحدهای درسی دوره ، دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیالت

 تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی)جدول الف( را بگذراند.

 .گذراندن این درس  برای همه دانشجویانی که قبالً آن را نگذرانده اند به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی می باشد 

پزستاری جدَل ب: درَس اختصاصی بزوامً آمُسشی دَري کارشىاسی ارشد واپیُستً رشتً 

 اَرژاوس

 



 

 

 

 

 

 

 دَري کارشىاسی ارشد واپیُستً پزستاری مزاقبتٍای َیژي

 تعداد کل واحدهای درسی:



 واحد است که به شرح زیر میباشد: 23تعداد واحدهای درسی در این دوره 

 واحد 36واحدهای اختصاصی اجباری       

 واحد 3واحدهای اختصاصی اختیاری      

 واحد 4                   پایان نامه          

 واحد 23جمع کل                    

 (Program descriptionتُصیف بزوامً)

ت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که با مشکالت تهدید کننده زندگی و اقدامات پیشرفته و پرستاری مراقب

ته پرستاری مراقبتهای ویژه عبارتست از تربیت دانش آموختگانی کارآمد حیاتی سر و کار دارد.رسالت رشته کارشناسی ارشد ناپیوس

با تواناییهای الزم جهت ارتقا و بهینه سازی مراقبتهای پرستاری از بیماران بدحال و نیازمند به مراقبتهای ویژه که منتج به کاهش 

با استانداردهای جهانی،افزایش به کارگیری تدابیر سال آینده در کشور، 03مرگ و میر و عوارض این بیماران می شود.این رشته در 

مدیریتی،آموزشی و پژوهشی در مراقبتهای ویژه پرستاری و به حداقل رساندن مرگ و میر بیماران بدحال به سطح مراقبتی 

 کشورهای برتر منطقه دست خواهد یافت.

 (Admission requirementsشزایط َ وحُي پذیزش در دَري)

 عالوه بر صالحیت های عمومی باید شرایط ذیل را داشته باشد.  برای ورود به این دوره داوطلبان

دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری،هوشبری و تکنولوژی اتاق عمل داخل یا خارج از کشور مورد تایید وزارت  -الف

 بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.

 مدرک کارشناسی در بخشهای بیمارستانی یا اتاق عمل.داشتن دو سال سابقه کار بالینی با  -ب

 (Expceted competenciesتُاومىدی َ مٍارتٍای مُرد اوتظار بزای داوش آمُختگان)

 (General competenciesتوانمندیهای مورد انتظار:)

 مهارت های ارتباطی و مذاکره -

 مهارتهای آموزش و تدریس -

 مهارتهای شناختی -

 مهارتهای مدیریتی -

 تهای پژوهشیمهار -

 استفاده از الگوها و مدل های مراقبتی -

 مهارت کار تیمی و بین حرفه ای  -

 تفکر نقادانه و مهارت حل مسئله -

 عملکرد مبتنی بر شواهد -

 حرفه ای گرایی -

 

 راٌبزدٌای آمُسشی

 این برنامه ها بر راهبردهای زیر استوار است:

 (Task basedآموزش مبتنی بر وظایف) -



 (Problem basedمشکل)آموزش مبتنی بر  -

 (Subject directedآموزش مبتنی بر موضوع) -

 (Evidence basedآموزش مبتنی بر شواهد) -

 آموزش مبتنی بر صالحیت های تخصصی حرفه ای -

 آموزش مبتنی بر ارائه خدمات -

 یادگیری با رویکرد جامع نگر -

 یادگیری خود راهبر -

 (Community orientedیادگیری جامعه نگر) -

 (Hospital basedرستانی)آموزش بیما -

 آموزش سیستماتیک -

 رَش ٌا َ فىُن آمُسشی

 در این دوره عمدتا از روشها و فنون آموزشی زیر بهره گرفته خواهد شد:

 انواع کنفرانسهای داخل بخشی،بین بخشی،بیمارستانی،بین رشنه ای،بین دانشگاهی و سمینار -

 Case presentationو کتاب خوانی و نال کالب ژوربحث در گروههای کوچک،کارگاههای آموزشی، -

 گرارش صبحگاهی،راندهای کاری و آموزشی،آموزش سرپایی،آموزش در اتاق عمل،اتاق اقدامات عملی یا آزمایشگاه -

 استفاده از تکنیک های شبیه سازی و آموزش از راه دور بر حسب امکانات -

 تر مشارکت در آموزش رده های پایین -

 Self Education- Self studyراهبر  -مطالعه خود -

 روش و فنون آموزشی دیگر بر حسب نیاز و اهداف آموزشی -

 ارسشیابی فزاگیز

 ارزشیابی دانشجو: -الف

 دانشجو با روشهای زیر ارزیابی خواهد شد:

 کتبی -

 شفاهی -

 آزمون تعامل رایانه ای -

 درجه 263آزمون  -

 اوتظارات اخالقی اس فزاگیزان

 رعایت نمایند.منشور حقوقی بیماران را دقیقا  -

 مقررات مرتبط با حفاظت و ایمنی بیماران،کارکنان و محیط کار را دقیقاً رعایت نمایند. -

 را رعایت نمایند.  Dress codeمقررات مرتبط با  -

 در انجام تحقیقات آزمایشگاهی در صورت کار با حیوانات،مقررات اخالقی مرتبط را دقیقاً رعایت نمایند. -

 حرفه گرایی -

 تجهیزاتی که تحت هر شرایط با آن کار میکنند،محافظت نمایند. از منابع و -

 ها و فراگیران احترام گذاشته و در ایجاد جو احترام آمیز در محیط کار مشارکت نمایند. به اساتید،کارکنان،هم دوره ای -

 در نقد برنامه ها،مالحظات اخالق اجتماعی و حرفه ای را رعایت کنند. -

 ت نمایند.ه رشته، اصول اخالق پژوهش را رعایبدر انجام پژوهشهای مربوط  -



درَس کمبُد یا جبزاوی بزوامً آمُسشی دَري کارشىاسی ارشد واپیُستً رشتً جدَل الف: 

 پزستاری مزاقبتٍای َیژي

 

 

واحد برای همه دانشجویان به عنوان دروس کمبود یا جبرانی الزامی است. 5به میزان  4تا  0گذراندن دروس ردیف   

ستاره دار:گذراندن این دروس)منطبق با سرفصل برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری برای دانشجویانی دروس 

 که در رشته های غیر پرستاری)کارشناسی هوشبری و یا اتاق عمل(تحصیل کرده اند به عنوان دروس کمبود یا جبرانی الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزوامً آمُسشی دَري کارشىاسی ارشد واپیُستً رشتً  اختصاصی اجباریدرَس جدَل ب: 

 پزستاری مزاقبتٍای َیژي

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بزوامً آمُسشی دَري کارشىاسی ارشد واپیُستً رشتً  اختصاصی اختیاریدرَس جدَل ج: 

 پزستاری مزاقبتٍای َیژي

 

  نامه مورد نظر،موافقت استاد راهنما و تایید شورای  واحد از دروس فوق)جدول ج(را متناسب با پایان 3دانشجو میبایست

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه بگذراند.

 

 

عىاَیه کارگاٌٍای آمُسشی مُرد ویاس دَري کارشىاسی ارشد واپیُستً پزستاری 

 مزاقبتٍای َیژي:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


