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 :هقدهَ

َذ یکی اس پیچیذِ تزیٍ ٔ یکی اس پیؼزفتٓای چؼًگیز ػهى پشػکی در ػصز زاضز پیَٕذ اػضا يی تاػذ ٔ تیًاراٌ پیٕ 

تاػُذ .ْز گَّٕ ػُاخت ػهًی ٔ خايغ در ایٍ سيیُّ  يی تٕاَذ گايی يٕثز ٔ ارسَذِ در يیپزچانغ تزیٍ خًؼیت تیًاراٌ 

ارائّ يزاقثت صسیر اس ایٍ تیًاراٌ ٔ افشایغ يٕفقیت در درياٌ تیًاریٓای الػالج تاػذ .در ایٍ درص داَؼدٕ تايفاْیى 

پیَٕذ اػضا آػُا ػذِ ٔ تٕاَایی السو در ارسیاتی ٔ يسافظت تیًاراٌ پیَٕذ ٔ ارائّ يزاقثت ْای ٔیژِ  ػًٕيی در پزطتاری

 . تّ تیًاراٌ پیَٕذ را تا تٓزِ گیزی اس يٓارت تفکز خالق ٔ فزایُذ زم يؼکم کظة يی ًَایُذ

 آػُایی تا يفاْیى ػًٕيی  درپزطتاری پیَٕذ اػضا اُداف کلی:

 د:ٌداًطجویاى پس از پایاى درس  بتواً %09:    اُداف رفتاری:

 ( را  در ایزاٌ ٔ خٓاٌ ػزذ دْذ .   ( Solid   organ( ٔ اػضای تٕپز    Liquid   organتاریخچّ پیَٕذ اػضای َزو ) -1

 يفاْیى يٓى کهیذی اس خًهّ ایًَٕٕنٕژی ،فارياکٕنٕژی ، ٔ طایکٕنٕژی را  در پیَٕذ اػضا تّ تفکیک  تیاٌ ًَایذ. -2

 َقغ طاسگاری تافتی در پیَٕذ ٔ يٕضٕػات پض سدٌ اػضا ٔیژِ پیَٕذ ْز یک اس اػضا را  تیاٌ ًَایذ  -3 

 يظائم فقٓی، اخالقی  ٔ يظائم زقٕقی پیَٕذ اػضا در خٓاٌ ٔ ایزاٌ را تٕضیر دْذ - 2

 فزایُذ ارسیاتی تیًاراٌ پیَٕذ را تٕضیر دْذ.. -5

 زذ دْذ.آيٕسع تیًار در يٕرد پذیزع پیَٕذ را  ػ -6

 تؼخیص ْای پزطتاری رایح در تیًاراٌ پیَٕذ را فٓزطت ًَایذ . -7

 آسيایؼات ٔ يطانؼات تؼخیصی  يختهف يزتثظ تا پیَٕذ اػضا را فٓزطت ٔ تفظیز ًَایذ. -8

 ارسیاتی فٕری تیًاراٌ تذزال تست پیَٕذ را تیاٌ ًَایذ. -9

 ػفَٕت ْای فزصت طهة يزتثظ تا پیَٕذ اػضا را تؼُاطذ.-10

 يفاْیى ػًٕيی يزتثظ تا پض سدٌ پیَٕذ اػضا را تیاٌ ًَایذ. -11

 يزاقثتٓای ٔیژِ ٔ آيٕسع در ارتثاط تا يسافظت اس تیًار ، يسافظت اس يخاط ٔ رٔدِ را تیاٌ ًَایذ.-12

 َسِٕ خذاطاسی ٔ ازتیاطات در يٕارد ػفَٕی در تیًاراٌ پیَٕذ را ػزذ دْذ . -13

 اط تا ػفَٕتٓای فزصت طهة ٔیژِ در پیَٕذ اػضا  را تٕضیر دْذ.يؼکالت تانیُی ٔیژِ در ارتث -12

 يذاخالت ٔ يزاقثتٓای ٔیژِ  در پیَٕذ اػضا را  تٕضیر دْذ.-15

 کُتزل ٔ  يزاقثت اس سَذگی اْذا کُُذِ ٔ تخصیص اػضا را ػزذ دْذ. -16

  روش تدریس:

ػٓای اکتؼافی ٔ تا رٔیکزد تفکز اَتقادی ٔ ایٍ درص تا اطتفادِ اس رٔع ْای طخُزاَی ،تسث در گزْٔٓای کٕچک ٔ رٔ

يتًزکش تز زم يظانّ ارائّ خٕاْذ ػذ . داَؼدٕیاٌ در يٕرد طٕاالت طزذ ػذِ در کالص تّ يطانؼات کتاتخاَّ ای ٔ 

 خظتدٕ در تاَکٓای اطالػاتی پزداختّ ٔ در خهظات آیُذِ در يٕرد آٌ تسث ٔ تثادل َظز خٕاْذ ػذ .

 

 

 شناسنامه درس

 گروه آموزشی پرستاری مراقبت های ویژه
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 روش ارزضیابی: 

 ًَزِ   5                                                  قثهی  تا  آيادگی ٔ يطانؼّ فؼالزضٕر -1

 ًَزِ  25                                                                                 طًیُار ارائّ -2

  ًَزِ 70                                  آسيٌٕ پایاَی                                                -3

 پزطغ ْاي تؼزیسي كٕتاِ پاطخ ٔ یا تهُذ پاطخ  ،  طٕاالت اسيٌٕ پایاٌ تزو ػايم  پزطغ ْاي چُذ گشیُّ اي

 رٔس پض اس تزگشاري آسيٌٕ اػالو خٕاْذ ػذ  10َتایح آسيٌٕ پایاٌ تزو زذاكثز  .يیثاػذ  

  ّداَؼدٕیاٌ ػالقًُذ در اتتذای تزو ٔ ػزٔع کالص ْا آيادگی خٕد ٔ َسِٕ ػزکت در فؼانیتٓای کالطی را ت

 اطاتیذ يزتٕطّ اػالو ٔ در طٕل دٔرِ تا ًْاُْگی  يذرص در کالص درص  ارائّ خٕاُْذ داد.                                     

 سیاست ُا و قواًیي درس :

تا اَداو يطانؼّ کتاتخاَّ ای ٔ خظتدٕ در تاَکٓای اطالػاتی ،پزٔتکم تزای يزاقثتٓای   -1ّ : داَؼدٕ يٕظف اطت ک 

ٔ  تیًاراٌ تست پیَٕذ اػضای َزو ٔ تٕپز تٓیّ ًَایذ ٔ در آٌ تّ تؼخیص پزطتاری ، درياٌ ٔ يزاقثت قثم ٔ تؼذ اس پیَٕذ

 اػارِ ًَایذ. پزٔطیدز خزازی 

 زضٕر فؼال در کهیّ خهظات درص -2

 يطانؼّ يطانة قثم اس کالص ٔ يزٔر آٌ تؼذ اس کالص -3

 خظتدٕ  ٔ يطانؼّ در يٕرد طٕاالت طزذ ػذِ در کالص ٔ ػزکت در تسث گزْٔی  -2

 ارائّ تکانیف در يٕػذ يقزر )  تصٕرت یک َظخّ پزیُت ًْزاِ تا دیظکت ( -5

 :ًحوٍ برخورد با غیبت و تاخیر در کالس،عدم اًجام تکالیف و سایر هوارد  

 رػایت َظى ٔ تزتیة ٔ اصٕل اخالق پزطتاري در كالص درص انشايي اطت. -1

زضٕر يزتة ٔ تًٕقغ داَؼدٕ در كالص درص انشايی ٔ  درصٕرت ػذو زضٕر يُظى در كالص يؼًٕل يقزرات سیز  -2

 خٕاْذ ػذ:

اَـات ػذِ ٔ تایذ ٔازذ كالص( تاػث يسزٔيیت داَؼدـٕ اس ػزكت در ايتسـ طـاػـات 17/2غیثت تیغ اس زذ يدـاس )-انف

 درطي يدذداً تكزار ػٕد.

 ًَزِ ( خٕاْذ ػذ  1در صٕرت غیز يداس تٕدٌ يُدز تّ كظز ًَزِ ) تّ اسای ْز غیثت  17/2غیثت كًتز اس  -ب

دقیقّ اس داَؼدٕ اَتظار يي رٔد كّ اس ٔرٔد تّ كالص اختُاب ٔرسیذِ ٔ تذیٍ  10در صٕرت داػتٍ تأخیز تیغ اس  -ج

 ع َظى كالص طٓیى تاػذ.ٔطیهّ در زف

  : هٌبع اصلی

1- Ohler L, Cupples SA, editors. Core curriculum for transplant nurses. Mosby 

Elsevier; 2008. 

 سایر هٌابع چاپی و الکتروًیک برای هطالعَ بیطتر داًطجویاى

2- Carlson ,Karen K. AACN Advansed Critical care nursing.Sanunders- 

3-AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing ,Marianne Chulay,Cathie Guzzetta, 

Dossey. 

4-Kuo Oaul C ,Schroeder Rebecca A , Jobnson. Clinical Management of the Transplant Patient  

5-Trzepacz  Paula  T& Dimartini Andrea F . The Transplant Patient . Cambridge University 

Press  

دکتز زًیذ ػاقهی . –رٔیت  ایٕاٌ ،تزٔطتٕف خاَاتاٌ ، يیم دیٕیذ . ایًَٕٕنٕژی رٔیت. تزخًّ دکتز ػثاص يٓذیاٌ  -7

 ٔیزایغ دکتز تٓزاو قاضی خٓاَی . ٔیزاطت ػؼى . تٓزاٌ اَتؼارات گهثاٌ . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               هفاُین عووهی درپرستاری پیوًد اعضاعٌواى درس: 

  5773-78دوم ًیوسال    :  سال تحصیلی   

 11هکاى کالس :                                         51-53، ساعت   یکطٌبَزهاى کالس:   

 درسزهاى بٌدی  جدول

 يذرص يٕضٕع تاریخ ردیف

1 12/11/1397 
 ضا در ایزاٌ ٔ خٓاٌتاریخچّ پیَٕذ اػٔ ارائّ اْذاف ٔ طزذ درص  

 اقثانیدکتز خاَى 

يظائم زقٕقی پیَٕذ اػضا در خٓاٌ ٔ ایزاٌ  ، يظائم فقٓی ٔ اخالقی در  21/11/1397 2

 پیَٕذ اػضا ٔ پژْٔغ ْا 

 اقثانیدکتزخاَى 

3 28/11/1397 

 
 اصٕل ایًَٕٕنٕژی در پیَٕذ اػضا 

 خاَى دکتز ادیة

2 5/12/1397 
 درياٌ طزکٕتگزاَّ طیتى ایًُی فارياکٕنٕژی در پیَٕذ اػضا ٔ 

 خاَى دکتز ادیة

 

،َقغ پزطتار در فزاْى يُاتغ پیَٕذ ٔ يزاقثت اس دُْذِ ، تؼییٍ گیزَذِ پیَٕذ  12/12/1397 5

کُتزل ٔ  يزاقثت اس سَذگی اْذا کُُذِ ٔ تخصیص ، أری اػضا پیَٕذی

 )ارائّ طًیُار(اػضا

 اقثانیدکتزخاَى 

 اقثانیدکتزخاَى  )ارائّ طًیُار(تیًاراٌ پیَٕذ  فزایُذ ارسیاتی 19/12/1397 6

 

آيٕسع تیًار در يٕرد پذیزع پیَٕذ ، يفاْیى ػًٕيی يزتثظ تا پض سدٌ  26/12/1397 7

   )ارائّ طًیُار(پیَٕذ اػضا

 اقثانیدکتزخاَى 

 انیاقثدکتزخاَى   )ارائّ طًیُار(تیًاریٓا ٔ ػٕارض  ػفَٕی َاػی اس پیَٕذ اػضا يختهف 18/1/1398 8
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