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 بسمه تعالی

 

  كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/01 

 3از   1صفحه 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 97-8تحصيلي نيمسال اول

 پرستاري مراقبت ویژهرشته.

 مقطع کارشناسي ارشد

 دفتر  توسعه آموزش 
 

 
 نتهرا درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

مامايي و پرستاري دانشكده   

 

 24/6/96: نیتدو خیتار

 7/6/98: يبازنگر خیتار 

 ( ارتوپدی-) جراحي عروق  9های ویژه اختصاصي مراقبتپرستاری :  عنوان دوره: 

 پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت پرستاریگروه آموزشي: 

 کارشناسي ارشدمقطع تحصيلي: 

های مراقبت ویژه،  پایش پرستاری های پرستاری در بخشهای ویژه، مراقبتای بر پرستاری مراقبتمقدمهپيش نياز: 

 عمومي در پرستاری پیوند اعضا پیشرفته، داروشناسي، مباحث
 واحد تئوری0.5تعداد واحد: 

 هفته 4به مدت 13:00-15:00 ها،شنبهچهارزمان برگزاري کالس: 

 براساس هماهنگي قبلين و مكان مشاوره با اساتيد دوره: زما

 محل کالس: 

 

 اساتيد:

 نام مدرس ایمیل آدرس

Zahra_abasi2000@yahoo.com آبادیدکتر زهرا عباسي دولت 

 

 شرح درس:

ت بیماران تحهای مراقبت ویژه از بیماران دارای اختالالت عروقي پیشرفته و اصول مراقبت پرستاری در بخشدر طي این درس 

  جراحي ارتوپدی ارائه خواهد شد. 

 

 اجزاي برنامه دوره:

 هدف كلي: 

 جراحي ارتوپدی های مراقبت ویژه از بیماران تحتمراقبت پرستاری در بخشآشنایي با اصول 

 های مراقبت ویژه از بیماران دارای اختالالت عروقيمراقبت پرستاری در بخشآشنایي با اصول 

 

 اهداف جزيي:

 با رود فراگيران در پايان دوره انتظار مي

 حاد و مزمن آشنا شوند.  های عروقيبا بیماری 

 های عروقي آشنا شوند. با اصول مراقبت پرستاری در بیماری 

 .با اصول مراقبت پرستاری در بیماران با شكستگي صورت آشنا شوند 
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 وسايل كمك آموزشي:

 باشد. مي بورد ، برد، ماژیک و ویدئو پروژکتورکامپیوتر،مورد نیاز شامل ابزار کمک آموزشي 

 

 وظايف فراگير:

 های کالسيحضور فعاالنه در جلسات کالس و بحث 

 مشارکت در ارائه مباحث تئوری 

 تكلیف در زمان تعیین شده ارائه 

 

 يادگيري: -هاي آموزشروش

ای مختلف تدریس هو با روشالگوی تدریس دانشجومحور ا استفاده از مشارکت دانشجویان مطالب این درس در کالس ب

 حل مساله و پرسش و پاسخ ارائه خواهد شد. بزرگساالن مانند 

 

  امتحان كتبي پايان ترم:

آزمون  شود و در انتهای دورهبراساس میزان و نوع مشارکت آنها در طي ترم و در هر جلسه سنجیده ميارزشیابي دانشجویان 

آزمون پایاني به صورت الكترونیک  کتبي براساس طراحي سوال از مباحث ارائه شده در طي دوره آزمون گرفته خواهد شد. 

 خواهد بود. 

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

 حضور در هر جلسه 10%

 در کار تیمي مشارکت فعال 30%

 آزمون پایان ترم 60%

 

 

References: 
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Management, 8th Edition. Mosby. 2017. 

www. Up To Date.com 
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 بسمه تعالي

 درماني تهراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و 

 دانشكده پرستاري و مامائي

 جراحي عروق و ارتوپدی،  9ي اختصاص  یژهو یمراقبت ها یپرستار تقويم درس

 89-9سال تحصیلي  اول نيمسال 

 كارشناسي ارشدمقطع: 

 نام استاد موضوع تاريخ هفته

1 27/6/98  

 مراقبت پرستاری در اختالالت عروقي

(Chronic Venous Disease (CVD) ،Raynaud's 

Phenomenon ،Buerger's Disease ، Carotid Artery 

Disease  ،Abdominal Aortic Aneurysm venous 

insufficiency) 

 دکتر عباسي

2 3/7/98  

 مراقبت پرستاری در اختالالت عروقي 

(Peripheral Venous Disease ،Peripheral Arterial 

Disease ،Varicose Veins ،Blood Clotting Disorders ،

Lymphedema) 

 دکتر عباسي

3 10/7/98  دکتر عباسي VTEمراقبت پرستاری در  

 دکتر عباسي مراقبت پرستاری در شكستگي صورت 17/7/98 4

 

 

 

 

 موفق باشید

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiesvqb7tzcAhVoYpoKHZB0B4UQFjAGegQIABAB&url=https%3A%2F%2Freference.medscape.com%2Fviewarticle%2F892328_2&usg=AOvVaw0U2GFDgVlaFvxmkRJ7lEpF

