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 یرشتهو مقطع  گروه آموزشی:          پرستاری پلدختر      دانشکده:

نیمسال تحصیلی و                پرستاریکارشناسی      حصیلی:ت

 98 دومنیمسال  سالتحصیلی

                         مراقبتهای پرستاری در بخش های ویژه: نام واحد درسی

یش پ    د:نظریع واحنو          واحد 3 تعداد واحد

 2بزرگساالن  نیاز:

  12-10دوشنبه -10-8 :ساعت یکشنبه : زمان برگزاري كالس: روز

 دانشکده پرستاری پلدختر مکان برگزاری: 

  اکبر جوادی مسئول درس: 17 تعداد دانشجویان:

 اصغر محمدی-اکبر جوادی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 صبح 10-12ه دوشنبساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

 

در واحد مراقبتهای ویژه دانشجو بایستتی بتا ویتعیت بیمتاران 

 .بحرانی و مراقبتهای پرستاری از انها اشنا شود

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 
 : با دانشجو آشنائی

 نحوه گرفتن و تفسیر گازهای خون شریانی

 ونتیالتور و تنظیمات ان

 و مراقبتهای آن مرگ مغزی

 بیمار کمایی و مراقبتهای آن 

 زخم بستر و مراقبتهای ان

 

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید

 . دهد شرح را ( بیداري – آگاهی ) هوشیاري مختلف هاي جنبه-1

 . 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 بمعای 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 تدریس:شیوه

  سخنرانی برنامه ریزی شده   "سخنرانی

 "پرسش و پاسخ 

 (PBLی بر حل مسئله)یادگیری مبتن  "بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 

 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد
 

 

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

پروژکتتتور استتالید  خته و گچت  گوایت برد

 "  

 -------------- ببرید( لطفًا نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزمتتتون پایتتتان    نمره درصد 20آزمون میان ترم 

   نمره درصد 70ترم

شتتترکت لعتتتال در     نمره درصد 5انجام تکالیف 

 نمره درصد 5کالس

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

جور           "ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     "تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

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.  
 

 

 بخش در ویژه پرستاري مراقبتهاي. منصوره پور اصغر علی معصومه، مقدم ذاکري. منابع فارسي:
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 1389 رفیع، اندیشه: تهران. هشتم ویرایش.

. دوازدهم ویرایش .دیالیز، نتهرا ن،حسی شیري.CCU-ICU 2 – نور :  مراقبتهاي. مالحت مفرد نیکروان 

 در ویژه

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

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

  سالمی:تهران بخش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 اصغر محمدی فیزیولوژی تنفس 6/11/98 1

 اکبر جوادی  مقدمات نوار قلب 98/11/7 2

 اصغر محمدی اداره راه هوایی 13/11/98 3

 اکبر جوادی مقدمات نوار قلب 98/11/14 4

 ر محمدیاصغ نارسایی تنفسی 20/11/98 5

 اکبر جوادی ریتم و ریت  98/11/21 6

 اصغر محمدی بیماران کمایی  27/11/98 7

 اکبر جوادی اریتمی فوق بطنی 98/11/28 8

 اصغر محمدی جراحی قلب 18/1/99 9

 اکبر جوادی اریتمی فوق بطنی 99/1/19 10

 اصغر محمدی ونتیالتور 25/1/99 11

 کبر جوادیا فیبریالسیون دهلیزی 99/1/26 12

 اصغر محمدی ونتیالتور 1/2/99 13

 اکبر جوادی اریتمی بطنی 99/2/2 14

 اصغر محمدی گازهای خون شریانی 8/2/99 15

 اکبر جوادی اریتمی بطنی  99/2/9 16

 اصغر محمدی مانیتورینگ 15/2/99 17

 اکبر جوادی بلوک های قلبی  99/2/16 18

 اصغر محمدی زخم بستر 22/2/99 19

 اکبر جوادی  پیس میکر  99/2/23 20

 اکبر جوادی  نارسایی کلیه  99/2/29 21

 اکبر جوادی  همودیالیز 99/2/30 22

 اکبر جوادی  دیالیز صفاقی 99/3/6 23

 اکبر جوادی  پیوند کلیه 99/3/7 24
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