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 بسمه تعالی

 

 كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/01 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 دفتر  توسعه آموزش
 99-98تحصيلی دوم.نيمسال

 پرستاري.رشته

 ارشد ویژه مقطع

 
 نتهرا درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 مامایی و پرستاري دانشكده

 : نیتدو خیتار

 9/8/98: يبازنگر خیتار 

 

 ویژه مراقبت پرستاري مفاهیم و ها،الگوها نظریه عنوان درس:

 5/1ميزان واحد: 

 -پيش نياز: 

 ویژه و مدیریتگروه آموزشی: 

 ارشد ویژهمقطع تحصيلی: 

 12-10دوشنبه ها زمان برگزاري كالس: 

 محل برگزاري كالس: 

 

 اساتيد ساعات مالقات حضوري ایميل،

esmaeili_m@tums.ac.irو 
esmaeiliem@yahoo.com 

   يلیاسماع دكتر خانم

 آقاي دكتر شریعت 

 

 هدف كلی: 

 آشنایي دانشجویان با نظریه ها و نظریه پردازي در پرستاري و مراقبت هاي ویژه، انواع نظریه ها و كاربرد آن ها، مفاهیم اساسي ان ها و

 كاربست آن ها در مراقبت هاي ویژه 

 

 :اهداف ویژه

 خواهند بود:در پایان این دوره دانشجویان قادر 

 با مفهوم نظریه و الگوهاي پرستاري آشنا شوند. -1

 ویژگي ها و عناصر ضروري نظریه را بدون خطا نام ببرند. -2

 با نظریه هاي پرستاري مختلف )نایتینگل،روي،واتسون،نیومن،راجرز و ...( آشنا شوند. -3

 كاربست مدل سینرژي در بخش هاي مراقبت ویژه را بداند. -4

 ري در مراقبت هاي ویژه را بشناسد.كاربست فرایند پرستا -5

 با مفهوم ریتم هاي بیولوژیک در مراقبت هاي ویژه با تاكید بر خواب بیماران آشنا شوند. -6

 مفهوم آسایش و درد و مراقبت هاي تسكیني در مراقبت ویژه را بشناسند. -7
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 با مفهوم استرس و كنترل آن در مراقبت هاي وِیژه آشنا شوند. -8

 فه بار حسي در مراقبت ویژه را توضیح دهند.مفهوم محرومیت و اضا -9

 موارد مهم مرتبط با مفهوم مرگ و مراقبت هاي بیمار در حال احتضار را شرح دهد. -10

 

 

 نتظارا دانشجویان : به منظور دستیابي به اهداف آموزشي، این كالس به شیوه سخنراني و بحث گروهي ارائه خواهد شد. ازشيوه تدریس

 .گروهي شركت كنند در بحثهاي شده و حاضر كالس در قبلي مطالعه با مشاركت فعال،به منظور  رود مي

 

 

 )تكوینی و پایانی(: ارزشيابی روش

 نحوه ارزشيابی  درصد نمره

 يكالس ينارهایسم و يگروه بحث در فعال شركت - 20

    درس كالس در فعال حضور - 5

 جلسه هر يآموزش مباحث با متناسب يكاربرد و روز به مقاالت  ارائه - 20

    ترم انیپا امتحان - 55

  

 منابع:
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 جدول زمان بندي كالس

لغایت پایان ترم( 22/7/98از  12-10)دوشنبه ها   

 

 مدرس فهرست عناوین تاریخ

22/7/98  دكتر اسماعیلي معرفي درس، مفهوم نظریه و الگوهاي پرستاري 

29/7/98  دكتر اسماعیلي نظریه نایتینگل 

6/8/98 اسماعیلي دكتر نظریه روي   

13/8/98  دكتر اسماعیلي نظریه اورم 

20/8/98 اسماعیلي دكتر نظریه نیومن   

27/8/98 اسماعیلي دكتر كاربست مدل سینرژي در مراقبت ویژه   

4/9/98 ریتم هاي بیولوژیک و خواب در بخش هاي مراقبت  

 ویژه

 دكتر شریعت

11/9/98 ویژهآسایش و درد در مراقبت   شریعت دكتر   

18/9/98 شریعت دكتر استرس و كنترل آن در مراقبت ویژه   

25/9/98 شریعت دكتر محرومیت و اضافه بار حسي در مراقبت ویژه   

2/10/98 شریعت دكتر مرگ و مراقبت از بیمار در حال احتضار   

9/10/98 شریعت دكتر ارائه دانشجویي   

 

 


