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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 آموزشی ریزیواحد برنامه
 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

  درس: مشخصات كلي
 

کارشناسی  تحصيلی: یرشتهو  مقطع  پرستاری          گروه آموزشی:          پرستاری پلدختر  دانشکده:
 هوشبری 
    :يش نيازپ    تیوری:دنوع واح  2        تعداد واحد: مراقبتهای ویزه: نام درس

 مجازی : مکان برگزاری   4-2ساعت       شنبه        :روز : زمان برگزاري كالس
 اصغر محمدی :مدرسين )به ترتيب حروف الفبا(  اصغر محمدی :مسئول درس        15  :دانشجويانتعداد 

 
  :درس معرفی

 
 در واحد مراقبتهای ویژه دانشجو بایستی با وضعیت بیماران بحرانی و مراقبتهای پرستاری از انها اشنا شود

 
 
 
 
 
 

 )لطفا شرح دهيد(هدف کلی: 
 
 

 : با دانشجو آشنائی

 گرفتن و تفسیر گازهای خون شریانینحوه 

 ونتیالتور و تنظیمات ان

 مرگ مغزی و مراقبتهای آن

 بیمار کمایی و مراقبتهای آن 

 زخم بستر و مراقبتهای ان

 
 
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بينابينی:اهداف 
اهداف  دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی بینابینی

 
 . دهد شرح را ( بیداري – آگاهی ) هوشیاري مختلف هاي جنبه

 . نماید لیست را هوشیاري سطح کاهش عمده علل 2-

 . نماید تعریف را هوشیاري سطوح 3-

 . دهد توضیح را گالسکو معیار از استفاده با هوشیاري میزان تعیین 4-

 . دهد توضیح را (... ، کالریک ، عروسکی چشم ) مغز ساقه بررسی به مربوط هاي رفلکس 5-

 . دهد شرح را مغزي مرگ دچار بیمار خصوصیات 6-

 نماید بیان را  هوشیاري اختالالت دچار بیماران از الزم پرستاري مراقبتهاي 7-
 . دهد شرح آناتومی لحاظ از را تنفس سیستم

 . نماید ذکر را تنفس دستگاه اعمال 8-

 . دهد توضیح را کربن اکسید دي و اکسیژن تبادل نحوه 9-

 . دهد توضیح را ( ... ، ذخیره حجم ، بازدمی ، دمی حجم ) ریوي هاي ظرفیت انواع 10-

 . دهد شرح را برآن موثر عوامل و ریوي کمپلیانس 11-

 ده شرح را تهویه مکانیک 12-
 . نماید ذکر را ( مصنوعی ) مکانیکی تهویه اهداف 13
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 . دهد شرح را مکانیکی تهویه دستگاههاي کاربرد موارد 14-

 . دهد شرح را مکانیکی تهویه دستگاههاي در تنظیم قابل مختلف اجزاي 15-

 . دهد توضیح کامل بطور هریک مزایاي و معایب ذکر با را تهویه مدهاي انواع 16-

 . نماید ذکر را تهویه دستگاه دهنده هشدار کلیدهاي 17-

 دهد شرح را مصنوعی تهویه تحت بیماران درمورد الزم پرستاري هاي مراقبت 18-
 
 

 های تدريس:شيوه
       پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزی شده  *          سخنرانی

     (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم      (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله      بحث گروهی

 :سایر موارد

 
 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکاليف دانشجو

 به دانشجو تکلیف داده می شود و بایستی چند روز بعد جواب بدهد 
 
 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانين و مقررات کالس

 
 حضور الزامی است 

 
 وسايل آموزشی:  

وب ساارویس کااالس     سااامانه ماادیریت یااادگیری           *   کااامپیوتر              پروژکتورویدئو   وایت برد
  آنالین

 : ببرید( لطفاً نام)  مواردسایر         سامانه آزمون مجازی فرادید 
 
 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشيابی دانشجو و سهم هر کدام از فعاليت
 
 

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 - های کالسی در سامانه نويدآزمون 2

 - های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 - مستمرامتحان  4

 18 امتحان پايان ترم 5

 
 

 نوع آزمون
    غلط -صحیح   جور کردنی          * ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پيشنهادي براي مطالعه
 

 :منابع انگليسي
 

Smeltzer SC. Bare B. Brunner and Siddhartha's Textbook of Medical Surgical Nursing. 
10 th 
ed.philadelphia: Lippincott, 2007. 
2. Black JM.Hawks JH. Keene AM .Medical Surgical Nursing.6th ed. 

 Philadelphia:Saunders, 2004.  
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 منابع فارسي:

 
 
 

 بخش در ویژه پرستاري مراقبتهاي. منصوره پور اصغر علی معصومه، مقدم ذاکري

 1389 رفیع، اندیشه: تهران. هشتم ویرایش.

 در ویژه مراقبتهاي. الحتم مفرد نیکروان حسین، شیري.CCU-ICU 2 – نور :تهران. دوازدهم ویرایش .دیالیز،

 کامل کتاب. پل مارینو. ٣ ICU. 1389 بشري،:تهران. سوم ویرایش. سامی پوران ترجمه

 بخش در ویژه پرستاري هاي مراقبت اصول. احمد نوقابی اسدي محمدرضا، عسکري. ICU, CCU. 4 . دیالیز و

 
 

 توضيحات مهم:
 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 
 

 پایه  به عنوان استاندارد ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین
توانید یم ،براینبنا .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمحسوب می

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.نسبت به عالمت
 

  ی شود ، سعزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  مدرس است ولی ترجیحاً انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده
 .شود برگزارکالس  کمتر

 
 

 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف

شیوه ارائه 
 جلسه

ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت
 برگزاری 

 مدرس
 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

 اصغر محمدی -8   * *  فیزیولوژی تنفس 27/6/400 1
 اصغر محمدی 8   * *  اداره راه هوایی 3/7/400 2

 اصغر محمدی 8  * * *  نارسایی تنفسی 10/7/400 3

 اصغر محمدی 8   * *  بیماران کمایی  17/10/400 4

 اصغر محمدی 8   * *  جراحی قلب 24/7/400 5

 محمدیاصغر  8   * *  ونتیالتور 1/8/400 6

 اصغر محمدی 8   * *  ونتیالتور 8/8/400 7

 اصغر محمدی 8  * * *  گازهای خون شریانی 15/8/400 8

 اصغر محمدی 8   * *  مانیتورینگ 22/8/400 9

 اصغر محمدی 8   * *  زخم بستر 29/8/400 10

 اصغر محمدی 8   *  * تب در بخش ویژه 6/9/400 11

12 
در بخش  ترومبوز وریدی 13/9/400

 ویژه

* 
 

* 
  

 اصغر محمدی 8

 اصغر محمدی 8   *  * تغذیه در بخش ویژه 20/9/400 13

 اصغر محمدی 8   *  * فراورده خونی در بخش ویژه 27/9/400 14

15          
16          
17          
 

 


