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 بسمه تعالی

  كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/01 

 4از   1صفحه 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 1398-99 تحصيلياول  نيمسال

 : پرستاري مراقبت هاي ویژهرشته

 : کارشناسي ارشدمقطع

 دفتر  توسعه آموزش 
 

 
 بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 تهران درمانی

مامایي و پرستاري دانشكده   

 

 94 وریشهر:    نیتدو خیتار

 98 وریشهر:  يبازنگر خیتار 

 8ژه اختصاصی پرستاري مراقبتهاي ويه: عنوان دور

 پرستاري مراقبت هاي ويژهگروه آموزشي: 

 کارشناسي ارشدمقطع تحصيلي: 

 –پايش پيشرفته  -مراقبتهاي پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه  -مقدمه اي بر پرستاري مراقبتهاي ويژه پيش نياز: 

 مباحث عمومی در پرستاري پيوند اعضا -داروشناسی 

 كارآموزي( 5/1 -نظري 5/1) واحد 3اد واحد: تعد

  8-10شنبه ها چهارزمان برگزاري کالس: 

 دانشكده پرستاري و مامايی تهرانمحل کالس: 

 

 اساتيد:

e_navab100@hotmail.com  دانشيار گروه)مسئول درس(دكتر الهام نواب / 

 / استاديار گروهدكتر معصومه ايمانی پور 

 

  شرح درس:

اعمال و خصوصيات پرستار نمايان ميگردد . به طور  -پرستار با بيمار مراقبت ميباشد . وجود اين مراقبت در رفتار محور ارتباط

مستلزم اين درك ميباشد كه بيمار شخصی منحصر به فرد بوده كه براي  ي كه دچار تروما شده است،خاص مراقبت از بيمار

 پرستار همياري ميگردد .نيل به اهدافش براي دسترسی به سالمت بهتر توسط 

 

 واحد کارآموزي( 5/1 -واحد نظري 5/1) اجزاي برنامه دوره:

  آشنايی دانشجو با آسيب شناسی، پاتوژنز و مراقبت ويژه پرستاري در جراحی ها و صدمات ناشی ازضربه هدف کلي:

 در پايان اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود: اهداف جزیي:

تشخيصتهاي -ارزيابی پرستتاري در هنگتام ضتربه -دمات ناشی از ضربه شامل جنبه عمومی آسيب مراقبتهاي ويژه در ص .1

-شناسايی بيمار و خانواده در شترايط بحرانتی ويتژه -برخورد كل نگر  -) آسيبهاي وسيع چند عضوي  رايج پرستاري شامل

آستيبهاي -آستيبهاي طنتاب نختاعی -مشكالت بالينی ويژه شامل : آسيبهاي سيستم عصبی و نختا   -مداخالت حمايتی ( 

ستوختگی حتاد انتدامها و آستيب  -آستيبهاي لگنتی  -آسيبهاي اندام ها و عترو  محييتی -آسيبهاي شكمی -قفسه سينه 

 مسموميتها را شرح دهند .  -آسيبهاي محييی   -استنشاقی 

 مفاهيم عمومی در پرستاري تروما را شرح دهد. .2

 ظر عالئم و نشانه ها، درمان را شرح دهد.انوا  صدمات بافت نرم و زخم را از ن .3

 اصول حقو  و اصول اخال  درموقعيتهاي  تروما را توضيح دهد. .4
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 اصول متابوليك و تغذيه در تروما را بيان نمايد. .5

 ترياژ و مديريت بحران را شرح دهد. .6

 

 وسایل کمك آموزشي:

    وايت بورد -كامپيوتر –ويدئو پروزكتور 

 

 ويان انتظار می روداز ذانشج :وظایف فراگير

 داراي زيربناي علمی مناسب جهت فراگيري ميالب مورد نظر باشند. .1

با استفاده از ميالب تدريس شده سعی در گسترش معلومات خود از طريق ميالعات كتابخانه اي نموده و يافته هتاي  .2

 پژوهش هاي جديد را در جهت بهبود كيفيت آموزش هاي پرستاري بكار گيرند.

 تكاليف خود را تهيه كنند.هاي جديد، يافته هاي حاصل از پژوهش  به روز و نيز منابع علمی جديد وبا كاربرد  .3

مسئوليت فراگيري هر چه بيشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمايی اساتيد برنامته  هتاي آموزشتی ختود را پيگيتري  .4

 كنند.

 ور يابند.بيور منظم و بدون غيبت در كالس هاي درس و محل هاي كارآموزي حض .5

 در مباحث علمی كالس شركت فعال داشته باشند. .6

 در تاريخ هاي مقرر تكاليف خود را ارائه دهند.  .7

 

و دانشجويان مورد بحث و بررسی قرار می  ميالب در اين درس بصورت سخنرانی توسط اساتيد یادگيري: -روشهاي آموزش

يكتی از به صورت فردي يا گروهتی، . دانشجويان هند داشتخوافعال مشاركت  گروهی كالسو دانشجويان در بحث هاي  گيرد

بصتورت ستمينار در كتالس با استفاده از جديد ترين منابع و مقاالت مترتبط مباحث مربوط به اختالالت ميرح در اين دوره را 

در برخی مباحث بنا به ضرورت از نمايش فتيلم سئواالت دانشجويان پاسخ خواهند داد. كمك اساتيد، به ارائه خواهند كرد و به 

  نيز استفاده خواهد شد.

 

  امتحان کتبي پایان ترم:

 .از نمره به آن اختصاص خواهد يافت %45در صورت برگزاري امتحان پايان ترم 

 

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

 ركت در بحث گروهیاشمو در جلسات كالس فعال حضور  10%

 مرتبط با عنوان انتخاب شده Evidence Based Medicine  ت جديدرائه مقاالا/ ارائه كنفرانس  45%

 امتحان پايان ترم  45%
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Blue print: 

 ردیف مبحث تعداد سوال

 1                    مفاهيم عمومی در پرستاري تروما 2-1

 2 حقو  و اخال  در تروما                     2-1

 3 مسموميت 2-1

 4 سيب و اثرات روانی اجتماعی در ترومامكانيسم آتروما در سالمندان /  2-1

 5       صدمات مغز و طناب نخاعی 2-1

 6 سوختگی 2-1

 7 صدمات بافت نرم و زخم                                     2-1

 8                      و مديريت بحران ترياژ  2-1

 9 ك و تغذيه در تروما متابولي 2-1

 10  آسيبهاي محييی 2-1

 11   صدمات شكم 2-1

 12 توراكس                              صدمات  2-1
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 بسمه تعالی

 هداشتي و درماني تهراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات ب

 دانشكده پرستاري و مامائي

 8ژه اختصاصي پرستاري مراقبتهاي وی تقویم درس

 98-99اول نيمسال 

 کارشناسي ارشدمقطع: 

 

 موضوع نام استاد فتهه

                    مفاهيم عمومی در پرستاري تروما                    دكتر نواب 1

 حقو  و اخال  در تروما                                        دكتر نواب 2

 مسموميت                    دكتر نواب 3

مكانيسم آسيب و اثرات روانی اجتماعی سالمندان / تروما در                     دكتر نواب 4

 در تروما

       صدمات مغز و طناب نخاعی                    دكتر نواب 5

 توراكس                              صدمات  دكتر نواب 6

 سوختگی دكتر نواب 7

 صدمات شكم دكترنواب 8

 آسيبهاي محييی دكتر نواب 9

 تابوليك و تغذيه در تروما                 م دكتر نواب 10

 صدمات بافت نرم و زخم                                     دكتر ايمانی پور 11

 ترياژ و مديريت بحران  دكتر ايمانی پور                      12

 

 
 اداره آموزش دانشكده شده توسط اعالمزمان بر اساس   امتحان پايان ترم:

 

 

 فق باشيدمو


