بِ ًبم آى کِ جبى را حکوت آهَخت

داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت بْذاؽتی درهبًی اصفْبى
داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی

ؽٌبعٌبهِ درطCourse syllabus
ػٌَاى درط  :هقذهِای بز پزعتبری هزاقبتْبی ٍیضُ

ؽوبرُ درط512519 :

ًَع ٍاحذ  :یک ٍاحذ ًظزی

پیؼ ًیبس ً :ذارد

فزاگیزاى  :تزم اٍل کبرؽٌبعی ارؽذ هزاقبتْبی ٍیضُ

عبل تحصیلی ً :یوغبل اٍل 97-98
هکبى کالط :کالط 24

سهبى کالط :ؽٌبِ ّب 14-16

حضَر در دفتز کبر :یکؾٌبِ ّب 4-6

هغئَل درط  :دکتز احوذ رضب یشداى ًیک

Email: Yazdannik@nm.mui.ac.ir

تلفي توبط37927540 :
اعبتیذ درط  :آقبیبى دکتز ایزج پَر ،دکتز یشداى ًیک

آدرط گزٍُ ایٌتزًتی درطhttp://groups.yahoo.com/group/ccnsmui :
ایویل گزٍُ ایٌتزًتی درط:

ccnsmui@yahoogroups.com

ؽزح درط :
در ایي درط داًؾجَ بب اصَل ٍ هفبّین پبیِ هزاقبت ّبی ٍیضُ ،اًَاع بخؼّبی هزاقبت ٍیضُ  ،ضزٍرت ٍ اّویت آىّب ٍ
ًقؼ ّبی هذیزیتی ،ببلیٌی  ،آهَسؽی  ،پضٍّؾی ٍ ػولکزد حزفِ ای پزعتبر در ایي بخؼّب کِ اس ضزٍرتّبی سیزبٌبیی
ایي دٍرُ اعت ،آؽٌب هی ؽَد.
ّذف کلی درط  :آؽٌبیی بب هفبّین ٍ تؼبریف پبیِ پزعتبری هزاقبتّبی ٍیضُ
اّذاف رفتبری  :داًؾجَ پظ اس پبیبى درط ..........
 -1هفبّین هزبَط بِ هزاقبتّبی ٍیضُ را بیبى هی ًوبیذ.
 -2عبختبر اًَاع بخؼّبی هزاقبت ٍیضُ را تَضیح هی دّذ.
 -3ضزٍرت ،اّویت ٍ جبیگبُ بخؼّبی هزاقبت ٍیضُ را در ًظبم عالهت ؽزح هی دّذ.
ً -4قؼّب ٍ ٍظبیف ػلوی پزعتبر هزاقبت ّبی ٍیضُ را تبییي هی ًوبیذ.
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ً -5قؼّب ٍ ٍظبیف ببلیٌی پزعتبر هزاقبت ّبی ٍیضُ را تبییي هی ًوبیذ.
ً -6قؼّب ٍ ٍظبیف آهَسؽی پزعتبر هزاقبت ّبی ٍیضُ را تبییي هی ًوبیذ.
ً -7قؼّب ٍ ٍظبیف پضٍّؾی پزعتبر هزاقبت ّبی ٍیضُ را تبییي هی ًوبیذ.
 -8عیبعت عالهت در هزاقبتْبی ٍیضُ را تَضیح هی دّذ.
 -9اقتصبد عالهت در هزاقبتْبی ٍیضُ را تَضیح هی دّذ.
 -11حزفِ گزایی ٍ ػولکزد حزفِ ای را در حیغِ هزاقبتّبی ٍیضُ تبییي هی ًوبیذ.
 -11کبربزد پضٍّؼ در ببلیي ٍ ػولکزد هبتٌی بز ؽَاّذ را تَضیح هی دّذ
 -12اصَل ارتببط بیي حزفِ ای ٍ کبر گزٍّی در بخؾْبی هزاقبت ٍیضُ را ؽزح هی دّذ.

ؽیَُ تذریظ:
ایي درط بب اعتفبدُ اس رٍػّبی عخٌزاًی ،بحث در گزٍُ کَچک ٍ رٍػ ّبی اکتؾبفی ٍ بب رٍیکزد تفکز اًتقبدی ٍ
هتوزکش بز حل هغبلِ ارائِ خَاّذ ؽذ .داًؾجَیبى در هَرد عَاالت عزح ؽذُ در کالط بِ جغتجَ پزداختِ ٍ در جلغبت
آیٌذُ در هَرد آى بحث ٍ تببدل ًظز خَاّذ ؽذ .اس ًزم افشار پبٍر پَیٌت بزای ارائِ هغبلب اعتفبدُ هی ؽَد

تکلیف:
 داًؾجَ هَظف اعت یک عویٌبر در هَرد یکی اس هؾکالت چبلؼ بزاًگیش هَجَد در بخؼّبی هزاقبت ٍیضُ بِ ّوزاُارائِ راّکبرّبی ػولی بزای حل هؾکل بب اعتفبدُ اس تفکز اًتقبدی ٍ ًظزیِ حل هؾکل ارائِ کٌذ .در ایي تکلیف داًؾجَ
ضوي بزرعی یکی اس بخؼ ّبی هزاقبت ٍیضُ بب اعتفبدُ اس رٍػ ّبی هؾبّذُ ٍ هصبحبِ بِ جوغ آٍری اعالػبت پیزاهَى
هؾکل هَرد ًظز پزداختِ ٍ عپظ بب هزاجؼِ بِ هٌببغ بِ تکویل اعالػبت پزداختِ ٍ پظ اس تجشیِ ٍ تحلیل هؾکل،
راّکبرّبی هبتٌی بز اصَل ػلوی ٍ کبربزدی خَد را ارائِ هی ًوبیذ  .ایي تکلیف بِ صَرت ًغخِ ًزم بِ اعتبد هغئَل
درط ارائِ ؽذُ ٍ پظ اس تبئیذ اعتبد در عویٌبر کالعی آخز تزم ارائِ خَاّذ ؽذ .ػٌبٍیي سیز جْت عویٌبر پیؾٌْبد هی
ؽًَذ :ػفًَت بیوبرعتبًی ،تغذیِ بیوبر ،کبربزد فٌآٍری ،ارتببط ،اعتبًذاردّبی ارائِ خذهت ،ایوٌی بیوبر ٍ پزعتبر ،تٌؼ ٍ
فزعَدگی ؽغلی  ،رٍیکزد گزٍّی ،ریتن بیَلَصیک بیوبراى ٍ پزعتبراى ،هحزٍهیت ٍ اضبفِ ببر حغی بیوبراى ،هزاقبت
خبًَادُ هحَر ،کبربزد یبفتِ ّبی پضٍّؼ ،آهَسػ پزعتبراى ٍ ....در بخؼّبی هزاقبت ٍیضُ

عیبعت درط :
 -1حضَر فؼبل در ّوِ جلغبت درط ٍ عویٌبر
 -2هغبلؼِ هغبلب قبل اس کالط ٍ هزٍر آى بؼذ اس کالط
 -3جغتجَ ٍ هغبلؼِ در هَرد عَاالت عزح ؽذُ در کالط ٍ ؽزکت در بحث گزٍّی
 -4ارائِ تکلیف بِ صَرت ًغخِ ًزم در هَػذ هقزر (تحَیل عویٌبر یک ّفتِ قبل اس جلغِ ارائِ بِ اعتبد هغئَل درط)

ارسؽیببی داًؾجَ:
 -1هؾبرکت فؼبل در کالط ٍ پبعخ بِ پزعؾْب

ً 11وزُ

 -2عویٌبر چبلؼ ّبی  ٍ ICUارائِ آى

ً 31وزُ

 -3آسهَى پبیبًی

ً 61وزُ

ًوزات در عبیت ٍ تببلَی اعالع رعبًی گزٍُ اػالم هی گزدد ٍ تب عِ رٍس بؼذ اس اػالم ًوزُ حق اػتزاض ٍجَد دارد .تجشیِ ٍ تحلیل
عَاالت آسهَى تَعظ هزکش هغبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی اًجبم هی ؽَد ٍ ًتبیج آى در اختیبر هغٍَل درط قزار هی گیزد.
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جذٍل سهبًبٌذی درط هقذهِ ای بز پزعتبری هزاقبت ّبی ٍیضُ
سهبى :ؽٌبِ ّب عبػت 14-16

تزم  1کبرؽٌبعی ارؽذ هزاقبت ّبی ٍیضُ

هکبى :کالط 24

ًیوغبل اٍل عبل تحصیلی 97-98
جلغِ ٍ تبریخ

هَضَع

اعتبد

اٍل97/7/7

هعرفی ٍ تکویل طرح درس

دکتر یسداى ًیک

دٍم 97/7/14

هفاّین پایِ هراقبت ّای ٍیژُ ،ساختار بخشّای هراقبت ٍیژُ

دکتر ایرج پَر

سَم 97/7/21

حرفِ  ،حرفِ گرایی ٍ عولکرد حرفِ ای در هراقبتّای ٍیژًُْ ،ادّای
حرفِ ای در هراقبتْای ٍیژُ

دکتر یسداى ًیک

چْارم 97/7/28

استاًذاردّای حرفِای ٍ استاًذاردّای هراقبت ّای ٍیژُ

دکتر یسداى ًیک

پٌجن 97/8/5

ًقش آهَزشی پرستار هراقبت ٍیژُ

دکتر یسداى ًیک

ششن 97/8/12

ًقش بالیٌی ٍ علوی پرستار هراقبت ٍیژُ EBN ،در هراقبتّای ٍیژُ

دکتر ایرج پَر

ّفتن 97/8/19

ًقش پژٍّشی پرستار ٍ فٌاٍری اطالعات در هراقبتْای ٍیژُ

دکتر ایرج پَر

ّشتن 97/8/26

ارتباط بیي حرفِ ای ٍ کار گرٍّی در بخش هراقبت ٍیژُ

دکتر ایرج پَر

ًْن 97/9/10

سیاست ٍ اقتصاد سالهت در هراقبتْای ٍیژُ

دکتر یسداى ًیک
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