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  ها و وظايف باليني پرستار مراقبت هاي ويژه را تبيين مي نمايد.نقش -5
  ها و وظايف آموزشي پرستار مراقبت هاي ويژه را تبيين مي نمايد.نقش -6
  ها و وظايف پژوهشي پرستار مراقبت هاي ويژه را تبيين مي نمايد.نقش -7
  هاي ويژه توضيح مي دهد.ارائه مراقبتكاربرد فرآيند تفكر انتقادي را در  -8
  مي نمايد.تبيين هاي ويژه حرفه گرايي و عملكرد حرفه اي را در حيطه مراقبت -9

  توضيح مي دهددر بالين و عملكرد مبتني بر شواهد را كاربرد پژوهش  -10
  اصول ارتباط بين حرفه اي و كار گروهي در بخشهاي مراقبت ويژه را شرح مي دهد. -11

  
  شيوه تدريس: 

هاي اكتشافي و با رويكرد تفكر انتقادي و  هاي سخنراني، بحث در گروه كوچك و روشاين درس با استفاده از روش 
دانشجويان در مورد سواالت طرح شده در كالس به جستجو پرداخته و در جلسات متمركز بر حل مساله ارائه خواهد شد. 
  از نرم افزار پاور پوينت براي ارائه مطالب استفاده مي شود  .هد شدآينده در مورد آن بحث و تبادل نظر خوا

  
  تكليف: 

به همراه ويژه مراقبت هاي بخشدر موجود چالش برانگيز مشكالت يكي از يك سمينار در مورد  دانشجو موظف است  -
 بررسي. در اين تكليف دانشجو ضمن ارائه كند ارائه راهكارهاي عملي براي حل مشكل با استفاده از نظريه حل مشكل

هاي مراقبت ويژه با استفاده از روش هاي مشاهده و مصاحبه به جمع آوري اطالعات پيرامون مشكل مورد يكي از بخش
پرداخته و سپس با مراجعه به منابع به تكميل اطالعات پرداخته و پس از تجزيه و تحليل مشكل، راهكارهاي مبتني نظر 

درس ارائه شده و پس  مسئول استاد نسخه نرم بهكاربردي خود را ارائه مي نمايد . اين تكليف به صورت بر اصول علمي و 
 عفونت پيشنهاد مي شوند: سمينارزير جهت  عناوينارائه خواهد شد.  آخر ترم از تائيد استاد در سمينار كالسي

و فرسودگي تنش  ايمني بيمار و پرستار، ،ارائه خدمتاستانداردهاي كاربرد فنĤوري، ارتباط، ، تغذيه بيمار، بيمارستاني
، محورانواده خمراقبت ، ، رويكرد گروهي، ريتم بيولوژيك بيماران و پرستاران، محروميت و اضافه بار حسي بيمارانشغلي

    هاي مراقبت ويژهدر بخش و.... آموزش پرستارانكاربرد يافته هاي پژوهش،  
  :  سياست درس

  جلسات درس و سمينار حضور فعال در همه -1
 مطالعه مطالب قبل از كالس و مرور آن بعد از كالس -2

 جستجو  و مطالعه در مورد سواالت طرح شده در كالس و شركت در بحث گروهي  -3

 )به استاد مسئول درسسمينار يك هفته قبل از جلسه ارائه تحويل ارائه تكليف به صورت نسخه نرم در موعد مقرر ( -4

   ارزشيابي دانشجو:
  نمره 10                                                                          و پاسخ به پرسشها  در كالسفعال   مشاركت  -1
  نمره  30                                                    و ارائه آن                                     ICUسمينار چالش هاي  -2
  نمره     60                                                      آزمون پاياني                                                                       -3

گروه اعالم مي گردد و تا سه روز بعد از اعالم نمره حق اعتراض وجود دارد. تجزيه و تحليل و تابلوي اطالع رساني نمرات در سايت 
  سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي انجام مي شود و نتايج آن در اختيار مسوول درس قرار مي گيرد.
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