
 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 به نام آن که جان را فکرت آموخت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی
 

 

 

ویژه به  سایل تخصصی، مراقبت هایو پرستاران بخش ویژه افراد با تجربه، با سواد علمی باال و ورزیده ای هستند که از بدحال ترین بیماران با استفاده از  :شرح درس

اعصاب و قلب و  ای پرستاری به ویژه مراقبت تخصصی از سیستم تنفسی وهعمل می آوردند. بنابراین این افراد باید دارای دانش، مهارت و نگرش کافی در کلیه زمینه 

مراقبت ویژه، نحوه  جهیزات و امكانات بخش هایتپرستاری با مفهوم وکلیات مراقبت ویژه،  6عروق و کلیه باشـند. در این درس تالش می گردد تا دانشجویان ترم 

بخش های آی سی یو و  ، دربررسی و ارزیابی بیماران بدحال، بیماران با ایست قلبی تنفسی، کمایی و قلبی، کلیوی و اصول علمی اداره و نحوه مراقبت از این بیماران

رعایت اصول کنترل عفونت  فونت و سالمت دانشجو، برعبه دلیل نقش پرستار در کنترل  .گیرند سی سی یو و دیالیز آشنا می شوند تا در زمان مورد نیاز آنها را بكار

 .کسب نمائید روسیجرها و ارائهی مراقبت به بیمارانپتأکید ویژه ای می گردد. امـید است با تمرین تكنیكهای پرستاری، تجربهی بیشتری در انجام 

 

 

 

 شرح درس: 

 

 شرح درس :

 منی   کسن   را الزم اطالعنات  و شنه   آشننا  بخش در بیماران بالینی معاينات انجام و حال شرح گرفتن چگونگی با دانشجويان درس اين در

 کنتنرل  و پنايش  ، هنا  اننهام  و عضنالنی  سیستم ، تنفسی و قلبی عصبی، سیستم جمله از بهن های سیستم کلیه پايش انجام با همچنین. نماينه

 و آزمايشنگاهی  های مهارت ، سیتولوژی و شناسی ،میکروب خونی های سلول بیوشیمیايی،آزمايش آزمايشات تحلیل و تجزيه نحو  ، عفونت

 چگنونگی  و بیمنار  وضعیت ارزيابی و بررسی با رابطه در پرستاری های پايش اصول با  فراگیران  دور   اين در. شونه می آشنا  برداری تصوير

 چننین  هنم  و آنهنا  مشنکل  ماهینت  تعیین بیماران، اين مشکالت ارزيابی و تشخیص چگونگی  همچنین  .شونه می آشنا بیماران دقیق شناخت

 هنای  اسنتهالل  از اسنتفاد   رابطنه  اين در. باشه می توجه مورد پیشرفته های پايش با مرتبط مراقبتی های ريزی برنامه و مشکالت علل تعیین

 در ينادگیری  توجه قابل و مهم ارکان از آن علل و مشکل تعیین و تفسیر برای بالینی کارآمه و صحیح گیری تصمیم و قضاوت مختلف، ذهنی

 .باشه می دور  اين

 هدف کلی درس:

 پیشرفته پايش اصول با فراگیران آشنايی

 

 اهداف رفتاری:

 رود فراگیران قادر باشنه: در پايان اين درس انتظار می

 را بیان نماید مارانیدر مراقبت و درمان ب یپرستار یها شیپا تیاهم خچه،یتار (1
 را توضیح دهد بدن یها ستمیس یولوژیزیو ف یبا آناتوم ینیبال یها افتهیارتباط  و مختلف بدن یها ستمیس یولوژیزیو ف یآناتوم (2

 اتاق عمل گروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس

   514509 شماره درس:                                   بدن یها ستمیدر س شرفتهیپ شیپا عنوان  درس:
 -پیش نیاز:  دروس    نظری-واحد  1  نوع و تعداد واحد:

  1402-1401اول  نیمسال تحصیلی:                           1ترم–ارشد اتاق عمل )رشته، مقطع، ترم(:  فراگیران 

 طبق برنامه آموزش :محل کالس                                                        10-12شنبه یك : کالسزمان 

 طبق برنامه پشت دربزمان حضور در دفتر کار:                                         دکتر احمد قدمیمسئول درس:

                                Email: Ghadami@nm.mui.ac.ir 



 

 
 
 
 
 

را شرح   مارانیو نقش آن در روند مراقبت و درمان ب یحرفه ا نیارتباطات ب ،یکالم ریو غ یمصاحبه، ارتباطات کالم یها کیتكن (3
 دهد

 دهد حیو خانواده آنها را توض مارانیاخذ شرح حال از ب یچگونگ (4

 ناتیمعا یها کیشرح حال، تكن قیفاکتورها از طر سکیعوامل خطر و ر نیی، تع یاخذ شرح حال ، شرح حال خانوادگ یچگونگ (5
 ی را شرح دهدداده ها و مداخالت مناسب پرستار لیو تحل هیو تجز ریتفس ک،یستماتیس ینیبال ناتیمعا ،ینیبال

 دهد. حیرا توض  مارانیدر ب ینیبال ناتیمعا آماده سازی بیمار و تجهیزات الزم در انجام نحوه (6
 دهد حیرا توض یمبتال به اختالالت تنفس مارانیب شیپا (7
 را شرح دهد. یمبتال به اختالالت قلب مارانیب شیپا (8
 را شرح دهد اسكلتی و عضالنی ،شنوایی  ،بینایی  سیستم مبتال به اختالالت مارانیب شیپا (9

 دهد. حیرا توض یعصب ستمیمبتال به اختالالت س مارانیب شیپا  (11

 دهد. حیکنترل عفونت را توض یچگونگ (11

 دهد. حیدرد را توض شینحوه پا (12

    دهد. حیرا توض اکسیژناسیون میزان پایش ، یبردار ریو تصو یشگاهیآزما یمهارت ها یریبكارگ یچگونگ (13
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 ::(شرایط بیماری کرونا بصورت آنالین برنامه ریزی می گردد. ورت تغییراتبصورت حضوری و در ص)روش تدریس

  .شد خواهد برگزار پیوست طبق جدول زمانی یحضور آموزش صورت به درس این

 :و جلسات آنالین به تفکیک( یحضور)در جلسات  وظایف فراگیران

 حضوری در کالس حضور يابنه. فراگیران ترتیبی اتخاذ نماينه که در زمان کالس -1

برطبق برنامه مشخص شه   امکانات الزم در برقراری  بسته به شرايط آنالين که در زمان کالس نهياتخاذ نما یبیترت رانیفراگ -2

ارتباط اينترنتی و تجهیزات مربوطه فراهم باشه.بهيهی است غیبت بیش از يک چهارم جلسات آنالين منجر به حذف واحه و 

 اعمال مقررات آموزشی می گردد.

با نظر  ن بصورت تهیه فايل پاورپوينتدر مباحث کالس و انجام تحقیق موضوعی و ارايه آ سمیناری دانشجويانبه منظور مشارکت  -3

  يابه.درس اختصاص می  مسوول



 

 
 
 
 
 

فیزيکی يا روش های تشخیصی را با تايیه استاد انجام داد  و  معاينات وظف است ترجمه مقاله ای در رابطه باهر دانشجو م -4

  میالدی(انتخاب شود.2222تا  2222بصورت بیهکارت تحويل دهه .مقاله به روز )

 ::و جلسات آنالين به تفکیک( حضوری)در جلسات قوانین و مقرات کالس

 یحضورو  حضور به موقع و تمام وقت در کالس های آنالين -1

 یحضورپرسش و پاسخ در کالس های در بحث و  تحضور فعال و شرک -2

 شرکت در آزمون های میان ترم و پايان ترم -3

 ( برای قبولی در درس12کس  حه نصاب نمر  ) -4

 دقیقه( 5)بیش از تکرار تاخیر در ورود به کالس آنالين غیبت محسوب می شود -5

 ر سامانه نويه در تاريخ تعیین شه د (آفالين) دريافت دروس بارگذاری شه  -6

 .نسبت به نمر  اعالم کنه را سايت دانشجو می توانه اعتراض خود اعالم نمر  در پس از روز 3حهاکثر 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 22نمر  از  فعالیت رديف

 5 دانشجويی سمینار 1

 3 تحقیقات خالصه کارتهای 2

 12 امتحان پايان ترم  3

 
 کارت : ینمرات بررس زیر

 نمره 1نگارش  نییآ 

 نمره 8 یمحتو 

 نمره 1 منابع 

 یی :دانشجو نارینمرات سم زیر

 نمره10                                      محتوا 

 نمره 2منابع                   تیو کم تیفیک 

 نمره                        1نگارش                        نییآ تیرعا 

 نمره 2       یکمک آموزش لیاز وسا استفاده 

 نمره 5مطالب                          انیب نحوه 

 نمره 1مطالب                        یبند جمع 

 نمره 1با کالس و پرسش و پاسخ       ارتباط 

 نمره 2  انیدانشجو یخالصه مطالب برا هیته 

 نمره 1                               یشناس وقت 

 

  .با توجه به محدودیت زمان و هماهنگی با تقویم کالسی، دانشجویان باید مطالب خود را در تاریخ تعیین شده ارائه نمایند 

 



 

 
 
 
 
 

 درس برنامه ارائه بندی زمان جدول

 

  1401-1402سال  اول نیمسال  بدن های سیستم در پیشرفته نام درس: پایش

                                        گروه آموزشی : اتاق عمل              مامایی و پرستاری دانشكده: دانشكده

 طبق برنامه آموزشمكان:                                               514509شماره درس:  

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

  12-12شنبه يک 1

12/7/1421 

 یمعرف ،معرفی درس و تکالیف، منابع و رفرنس

 خچه،يمنابع و رفرنس، تار ف،یدرس و تکال

در مراقبت و درمان  یپرستار یها شيپا تیاهم

 ستمیس یولوژيزیو ف یبر آناتوم ی، مرور مارانیب

  ینیبال یها افتهيمختلف بهن، ارتباط  یها

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 دکتر قدمی 

 12-12 کشنبهي 2

17/7/1421 

 ریو غ یمصاحبه، ارتباطات کالم یها کیتکن

و نقش آن در  یحرفه ا نیارتباطات ب ،یکالم

گرفتن  یچگونگ مارانیرونه مراقبت و درمان ب

 شرح حال

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یدکتر قدم 

 12-12 کشنبهي 3

24/7/1421 

 ناتيومعا ی:  نشانه شناس یتنفس ستمیس شيپا

 (...مشاهه ،لمس کی) تکنیکيزیف

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یدکتر قدم 

 12-12 کشنبهي 4

1/8/1421 

 معاينات شناسی نشانه:  قلبی سیستم پايش

 (سمع.... و دق تکنیک) فیزيکی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یدکتر قدم 

 12-12 کشنبهي 5

8/8/1421 

 ومعاينات شناسی نشانه: عصبی سیستم پايش

   ،بیمار عصبی سیستم وضعیت فیزيکی بررسی

 ها رفلکس ای جمجمه اعصاب بررسی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یدکتر قدم 

 12-12 کشنبهي 6

15/8/1421 

 شناسی نشانه:  سیستم شنوايی و بینايی پايش

 فیزيکی معاينات

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یدکتر قدم 

 12-12 کشنبهي 7

22/8/1421 

 و آزمايشگاهی های مهارت بکارگیری چگونگی

 پايش میزان اکسیژناسیون   ، برداری تصوير

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یدکتر قدم 

 12-12 کشنبهي 8

22/8/1421 

 نشانه :عضالنی اسکلتی و گوارش سیستم پايش

 فیزيکی معاينات شناسی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 بختیاریدکتر  

 12-12 کشنبهي 9

6/2/1421 

 ☒ حضوری عفونت کنترل و درد  پايش

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 اعرابیدکتر  

 

 بر اساس تقويم آموزش                                                                      تاریخ امتحان پایان ترم: 

 زمان مقرر شه  در سمینارها آماد  کردن تکالیف -

  طبق برنامه آموزش ساعت کالس :          

 یاریبخت ،دکتری،دکتر اعراب ی: دکتر قدممدرسین

 اتاق عمل ارشد کارشناسی 1 ترم  شته و مقطع تحصیلی :ر 

 


