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 آموخت فکرتبه نبم آن که جبن را 
 

 انشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی اصفهبند

 دانشکده پرستبری و مبمبیی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس
ری در ایي درس داًطدَیبى غزفٌظز اس ًیبسّبی اختػبغی هزاقجتْبی پزستبری اس ثیوبراى دچبر ٍضؼیت ّبی تْذیذ کٌٌذُ حیبت، هزاقجت ّبی پزستب

هْبرت ّبی اٍلیِ پزستبری ٍ هزاقجت اس پَست، چطن، دّبى ٍ حوبیت ّبی ػبعفی اس ثیوبراى ثذحبل آضٌب ػوَهی در ثخص ّبی هزاقجت ٍیژُ ضبهل 
ٍ هزگ  خَاٌّذ ضذ ثؼالٍُ هفَْم هزاقجتْبی تسکیٌی ٍ اثؼبد آى در ثیوبراى ثستزی در ثخص ّبی ٍیژُ ٍ هزاقجت در هٌشل پس اس تزخیع ٍ هفبّین درد

 در خػَظ تغذیِ ٍ رٍضْبی آى ٍ هَضَػبت هزثَط ثِ ًقل ٍ اًتقبل ثیوبراى ثذ حبل ًیش هَرد ثحث قزار خَاّذ گزفتارائِ خَاّذ ضذ. هزاقجتْبی ػوَهی 
 : ف کلی درساهدا

 آضٌبیی ثب اغَل ػوَهی هزاقجتْبی پزستبری در رفغ ًیبسّبی گًَبگَى هذدخَیبى در ثخص ّبی هزاقجت ٍیژُ.

 

 :اهداف رفتاری
 اًتظبر هی رٍد کِ قبدر ثبضذ ثغَر کبهل ٍ غحیح؛در پبیبى ایي درس اس داًطدَ 

 اٍلیِ پزستبری را تطزیح کٌذ.هْبرتْبی اغَل ٍ هجبًی اخزایی  -1

 تْیِ هحلَلْبی ٍریذی ٍ هحبسجبت دارٍیی ٍریذی رایح در ثخص ّبی ٍیژُ را اًدبم دّذ. -2

 فزآیٌذ پزستبری تطزیح کٌذ.هزاقجتْبی پزستبری ػوَهی در غذهبت پَستی ثب تأکیذ ثز سخن ّبی فطبری را ثز اسبس  -3

 هزاقجتْبی پزستبری رایح چطوی در ثیوبراى ثستزی در ثخص ّبی ٍیژُ را ثز اسبس فزآیٌذ پزستبری تطزیح کٌذ. -4

 .تَضیح دّذ ٍ اخزا کٌذهزاقجتْبی پزستبری رایح اس دّبى ٍ دًذاى ثیوبراى ثذحبل را ثز اسبس فزآیٌذ پزستبری  -5

 بسّبی تغذیِ ای ثیوبراى ثذحبل راثز اسبس فزآیٌذ پزستبری ضزح دّذ.اّویت تغذیِ ٍ چگًَگی ارسیبثی ًی -6

 رٍش ّبی تأهیي ًیبسّبی تغذیِ ای ثیوبراى ثذحبل راثز اسبس فزآیٌذ پزستبری ضزح دّذ. -7

 هفَْم هزاقجت ّبی تسکیٌی در ثیوبراى ثذحبل ٍ اثؼبد آًزا در ثیوبراى هطزف ثِ هزگ تطزیح کٌذ. -8

  ثیوبراى ثذحبل ٍ تدْیشات هزثَعِ را ضزح دّذ. اغَل ٍ رٍضْبی ًقل ٍ اًتقبل -9

 اغَل ٍ رٍضْبی ًَتَاًی تٌفسی ثیوبراى ًیبسهٌذ هزاقجتْبی ٍیژُ را تَضیح دّذ. -10

 پرستبری مراقبتهبی ویژه گروه آموزشی

 Course Syllabusشنبسنبمه درس 
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 1401-402اول سبل تحصیلی :  یمن     کبرشنبسی ارشد پرستبری مراقبتهبی ویژه   :فراگیران 
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 غَل ٍ رٍضْبی ًَتَاًی اًذاهْبی ثیوبراى ًیبسهٌذ هزاقجتْبی ٍیژُ را تَضیح دّذ.ا  -11

هذاخالت پزستبری در حوبیت رٍاًی اختوبػی ثیوبراى ثذحبل ثز اسبس فزآیٌذ ٍ  ثؼبد رٍاًی اختوبػی ثیوبراى ثذحبل را تطزیح ا -12
 پزستبری را تَضیح دّذ. 

 

 شیوه تدریس:
 

 ٍ ارائِ خوغ ثٌذی هغبلؼبت داًطدَیبى ثب ًقذ سبیز حبضزیي در کالس خَاّذ ثَد ثحث گزٍّی  سخٌزاًی، پزسص ٍ پبسخ،

 

 تدریس: رزشیابیا

 
 %4کالسی                                                       حضَر فؼبل .1

 %  ) ثز اسبس تقسین کبر در خلسِ هؼزفی درس( 6    هقبلِ هزتجظ  ثب هجبحث کالسی 2ارائِ چکیذُ ًتبیح کبرثزدی  .2

 % )ثز اسبس هَضَػبت پیطٌْبدی در هؼزفی درس(  15              ارائِ سویٌبر هزاقجتی ثز اسبس فزآیٌذ پزستبری        .3

 25%       هیبى  تزماهتحبى  .4

 50%       پبیبى تزم         اهتحبى  .5

    % 100  وغ                                                            خـــ   

ثز اسبس تقسین هَضَػبت ٍ ّوبٌّگی ثب اسبتیذ، اس داًطدَ اًتظبر هی رٍد چکیذُ ًتبیح هقبلِ ای را  ،هقالِ 2در خصَص ارائِ چکیذُ

دقیقِ ارائِ کٌذ ٍ ثِ پزسص ّبی حبضزیي در خلسِ  3ًوَدُ است در کالس حذاکثز ثِ هذتکِ اس قجل ثب ّوبٌّگی هذرس ثحث آهبدُ 
سبهبًِ کلوِ رٍی  250تب  200سبػت پس اس ارائِ در کالس در هحذٍدُ  48تب  چکیذُ هغلت هقبلِ ارائِ ضذُ در کالس حذاکثز پبسخ دّذ

( ًحَُ ارائِ 3( ًَ ثَدى هغلت  2( ارتجبط ثب هَضَع 1هؼیبرّبی ًوزُ چکیذُ هقبلِ ّز کذام ثِ هیشاى یک ًوزُ ػجبرتٌذ اس : . ثجت گزدد ًَیذ
 ( تحَیل چکیذُ 5( پبسخگَئی ثِ سَاالت حبضزیي خلسِ 4

اس داًطدَ اًتظبر هی رٍد پیزاهَى هَضَػبت پیطٌْبدی هقبلِ ای را : یٌار هزاقبت پزستاری بز اساس فزآیٌذ پزستاریارائِ سو

تْیِ  کلوِ 4500تب  4000ٍ دارای  حبٍی هجبًی ًظزی هَضَع ٍ کبرثزد آى در ارائِ خذهبت پزستبری را ثب رػبیت چبرچَة فزآیٌذ پزستبری
هقبلِ ػجبرت خَاّذ ثَد اس: غفحِ خلذ، اظْبر ًبهِ اغبلت تکلیف، غفحِ فْزست  چبرچَة کلیوبیذ. ارائِ ً ػوَهیًوبیذ ٍ در خلسِ 

هغبلت، هقذهِ، هجبحث ًظزی هَضَع، ضَاّذ اثزثخطی هَضَع، کبرثزد الگَی فزآیٌذ پزستبری ، ًتیدِ گیزی ٍ فْزست هٌبثغ . الگَی 
ٍ عجق ثزًبهِ اػالم ضذُ اس سَی  ّفتِ پبیبًی تزم عَل تزم ٍ سویٌبر درثػَرت ّبرٍارد خَاّذ ثَد. هقبلِ  در ًگبرش هقبلِ رفزًس ًَیسی
رٍی لَح فطزدُ  هقبلِفبیل فبیل پبٍرپَیٌت یک ّفتِ قجل اس ارائِ در کالس ثِ استبد آى ثحث تحَیل گزددٍ  ارائِ خَاّذ ضذ هسئَل درس

ش تَسظ اسبتیذ درس ٍ عجق ثزًبهِ تؼییي ضذُ در خلسِ هؼزفی . ّذایت هحتَای سویٌبر ًیگزددیب ثػَرت ایویل تحَیل استبد هزثَعِ 
 درس خَاّذ ثَد.  

 هَضَعات پیشٌْادی سویٌار تحت ّذایت اساتیذ: 

 سخن فطبری –هحبسجبت دارٍیی  خاًن اقبالی:

 هزاقجتْبی چطویهزاقجتْبی دّبًی یب  دکتز یشداى ًیک:

 : ًَتَاًی در پزستبریدکتز علیوحوذی
 حوبیتْبی تغذیِ ای  –هزاقجتْبی تسکیٌی در هٌشل : دکتز ایزج پَر

 سَاالت اهتحبى پبیبى تزم ثِ غَرت تستی ٍ تطزیحی خَاّذ ثَد. 
 حذاکثز سِ رٍس ثؼذ اس اػالم ًوزُ در ثَرد گزٍُ، فزغت ثزای اػتزاؼ ثِ ًوزُ  خَاّذ ثَد.     
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 سیاست ّا ٍ قَاًیي درس:

 ثزخَرد ثب غیجت داًطدَیبى در کالس ثِ ضزح سیز است.ثز اسبس هػَثِ  آئیي ًبهِ آهَسضی  ًحَُ 
الف( غیجت در خلسبت درس تب سقف هطخع ضذُ در آئیي ًبهِ آهَسضی هزثَعِ در غَرتی هدبس خَاّذ ثَد ٍ هطوَل کسز ًوزُ ًخَاّذ 

 هزثَعِ هدبس ضٌبختِ ضَد. گزدیذ کِ ثب ارائِ هذارک هستٌذ ٍ گَاّی هؼتجز ٍ تأئیذ ضذُ ٍ ثب تطخیع هؼبٍى هحتزم آهَسضی داًطکذُ

ة( ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت غیز هَخِ داًطدَ در کالس درس در سقف کوتز اس 
 

  
 ) چْبر ّفذّن (  ثطزح سیز هی ثبضذ:  

 یک خلسِ غیجت غیزهَخِ            قبثل ثخطص -
 ًوزُ  1دٍ خلسِ غیجت غیزهَخِ            کسز  -
 ًوزُ 25/2 سِ خلسِ غیجت غیزهَخِ            کسز-
 ًوزُ  4چْبر خلسِ غیجت غیزهَخِ         کسز  -

ج(در خػَظ ًحَُ ثزخَرد ثب تؼغیلی کالس) غیز هدبس( کِ ثِ غَرت گزٍّی اًدبم هی ضــَد هقزر گزدیذ ثِ اسای ّز خلسِ استبد هی تَاًذ 
 ًوزُ کسز ًوبیذ. 2تب سقف 

( هٌدز ثِ ًوزُ غفز در درس خَاّذ ثَد ٍ در غَرت هدبس ثَدى غیجتْب ثب ارائِ هستٌذات ٍ اخذ 17/4ثذیْی است غیجت ثیص اس حذ هدبس) 
 هَافقت ضَرای آهَسضی داًطکذُ، هَخت حذف درس خَاّذ ضذ.
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       2-0شنبه یک زمان کالس: 0040 -042اول  نیمسال:   512523 شماره درس:     ویژهمببنی مراقبتهبی پرستبری  عنوان درس:   

 

 20  مکان کالس:           کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژهفراگیران: 

 

 مدرس رئوس مطبلب سبعت روز تبریخ ردیف

 دکتر ایرج پور هْارتْای پزستاریهعزفی درس ٍ اّذاف آى، کلیات ٍ اصَل  10-16 یکشنبه 77/6/1041 1

  دکتر ایرج پور اّویت تغذیِ، ارسیابی آى ٍ آثار سَء تغذیِ 10-16 یکشنبه 14/7/1041 7

 دکتر یزدان نیک هزاقبتْای پزستاری در تأهیي سالهت دّاى ٍ دًذاى بیواراى 10-16 یکشنبه 17/7/1041 3

 دکتر ایرج پور رٍشْای حوایت تغذیِ ای 10-16 یکشنبه 70/7/1041 0

  دکتر یزدان نیک هزاقبتْای پزستاری در تأهیي سالهت چشن ّا بیواراى در بخش ٍیژُ  10-16 یکشنبه 1/8/1041 5

 دکتر اقبالی حفظ سالهت پَست، سخن فشاری 10-16 یکشنبه 15/8/1041 6

 دکتر اقبالی فزآیٌذ پزستاری در سخن 10-16 یکشنبه 77/8/1041 7

 آقای صادقی بیواراى بذحال هساِئل پزستاری در اًتقال 10-16 یکشنبه 79/8/1041 8

 دکتر اقبالی بات دارٍیی ٍ هحلَلْای داخل ٍریذیهباًی ٍ هحاس 10-16 یکشنبه 6/9/1041 9

 دکتر علیمحمدی اصَل ًَتَاًی ٍ باستَاًی در بیواراى بذحال 10-16 یکشنبه 13/9/1041 14

 گروه فیزیوتراپی ًَتَاًی تٌفسی 10-16 یکشنبه 74/9/1041 11

 گروه فیزیوتراپی ًَتَاًی اًذاهْا 10-16 یکشنبه 77/9/1041 17

 دکتر قائدی حوایتْای عاطفی اس بیواراى بذحال در بخش ٍیژُ 10-16 یکشنبه 0/14/1041 13

 دکتر ایرج پور هفَْم هزاقبت تسکیٌی  10-16 یکشنبه 11/14/1041 10

 دکتر ایرج پور ٍ آسایشگاُ اس بیواراى بذحال در هٌشلٍیژُ  هزاقبت    جبرانی 15

 دکتر ایرج پور ذ حالدر هٌشل اس بیواراى باس بیوار در حال احتضار هزاقبت    جبرانی 16

 دکتر ایرج پور توقف درمان، عدم احیای قلبی ریوی و مسائل مربوطه   جبرانی 17
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