
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : شرح درس
ها و ویژه ، ضرورت و اهمیت آنهاي مراقبت انواع بخشاصول و مفاهیم پایه مراقبت هاي ویژه، در این درس دانشجو با 

زیربنایی  هايتاز ضرور که هادر این بخشپرستار نقش هاي مدیریتی، بالینی ، آموزشی ، پژوهشی و عملکرد حرفه اي 
 آشنا می شود. ،این دوره است

 

  هاي ویژهآشنایی با مفاهیم و تعاریف پایه پرستاري مراقبتهدف کلی درس : 
  .......... از پایان درس دانشجو پس اهداف رفتاري :

 هاي ویژه را بیان می نماید.مفاهیم مربوط به مراقبت -1
 را توضیح می دهد. هاي مراقبت ویژهانواع بخش ساختار  -2
 هاي مراقبت ویژه را در نظام سالمت شرح می دهد.ضرورت، اهمیت و جایگاه بخش -3
 یین می نماید.بتها و وظایف علمی پرستار مراقبت هاي ویژه را نقش -4

 به نام آن که جان را حکمت آموخت                                               

                       
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاري و مامایی

 

 Course syllabusشناسنامه درس 
 

 512519 شماره درس:               ویژهاي بر پرستاري مراقبتهاي مقدمهعنوان  درس : 
                                                                               ندارد  پیش نیاز :                                       یک واحد نظري        نوع واحد : 
 96-97نیمسال اول سال تحصیلی :                    ترم اول کارشناسی ارشد مراقبتهاي ویژهفراگیران : 

 28کالس  مکان کالس:                                                   14-16شنبه ها  زمان کالس:

 4-6شنبه ها سه  حضور در دفتر کار:                             دکتر احمد رضا یزدان نیکمسئول درس :  

 Email: Yazdannik@nm.mui.ac.ir                                         :37927540تلفن تماس  
 یزدان نیک دکتر آقایان دکتر ایرج پور، اساتید درس : 

 http://groups.yahoo.com/group/ccnsmui آدرس گروه اینترنتی درس:

 ccnsmui@yahoogroups.comایمیل گروه اینترنتی درس:        
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 ها و وظایف بالینی پرستار مراقبت هاي ویژه را تبیین می نماید.نقش -5
 ها و وظایف آموزشی پرستار مراقبت هاي ویژه را تبیین می نماید.نقش -6
 ها و وظایف پژوهشی پرستار مراقبت هاي ویژه را تبیین می نماید.نقش -7
 هاي ویژه توضیح می دهد.ارائه مراقبتکاربرد فرآیند تفکر انتقادي را در  -8
 می نماید.تبیین هاي ویژه حرفه گرایی و عملکرد حرفه اي را در حیطه مراقبت -9
 توضیح می دهددر بالین و عملکرد مبتنی بر شواهد را کاربرد پژوهش  -10
 اصول ارتباط بین حرفه اي و کار گروهی در بخشهاي مراقبت ویژه را شرح می دهد. -11

 

 شیوه تدریس: 
هاي اکتشافی و با رویکرد تفکر انتقادي و  هاي سخنرانی، بحث در گروه کوچک و روشاین درس با استفاده از روش 

دانشجویان در مورد سواالت طرح شده در کالس به جستجو پرداخته و در جلسات متمرکز بر حل مساله ارائه خواهد شد. 
 از نرم افزار پاور پوینت براي ارائه مطالب استفاده می شود  .هد شدآینده در مورد آن بحث و تبادل نظر خوا

 

 تکلیف: 
به همراه ویژه مراقبت هاي بخشدر موجود چالش برانگیز مشکالت یکی از یک سمینار در مورد  دانشجو موظف است  -

. در این تکلیف دانشجو ارائه کند نظریه حل مشکلتفکر انتقادي و ارائه راهکارهاي عملی براي حل مشکل با استفاده از 
هاي مراقبت ویژه با استفاده از روش هاي مشاهده و مصاحبه به جمع آوري اطالعات پیرامون یکی از بخش بررسیضمن 

پرداخته و سپس با مراجعه به منابع به تکمیل اطالعات پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل مشکل، مشکل مورد نظر 
 مسئول استاد نسخه نرم بهول علمی و کاربردي خود را ارائه می نماید . این تکلیف به صورت راهکارهاي مبتنی بر اص

پیشنهاد می  سمینارزیر جهت  عناوینارائه خواهد شد.  آخر ترم درس ارائه شده و پس از تائید استاد در سمینار کالسی
و تنش  ایمنی بیمار و پرستار، ،داردهاي ارائه خدمتاستانکاربرد فنآوري، ارتباط، ، تغذیه بیمار، بیمارستانی عفونت شوند:

مراقبت ، ، رویکرد گروهی، ریتم بیولوژیک بیماران و پرستاران، محرومیت و اضافه بار حسی بیمارانشغلیفرسودگی 
   هاي مراقبت ویژهدر بخش و.... آموزش پرستارانکاربرد یافته هاي پژوهش،  ، محورانواده خ

 :  سیاست درس
 فعال در همه جلسات درس و سمینارحضور  -1
 مطالعه مطالب قبل از کالس و مرور آن بعد از کالس -2
 جستجو  و مطالعه در مورد سواالت طرح شده در کالس و شرکت در بحث گروهی  -3
 )به استاد مسئول درسسمینار یک هفته قبل از جلسه ارائه تحویل ارائه تکلیف به صورت نسخه نرم در موعد مقرر ( -4

  دانشجو: ارزشیابی
 نمره 10                                                                          و پاسخ به پرسشها  در کالسفعال   مشارکت  -1
 نمره  30                                                    و ارائه آن                                     ICUسمینار چالش هاي  -2
 نمره     60                                                      آزمون پایانی                                                                       -3

وجود دارد. تجزیه و تحلیل گروه اعالم می گردد و تا سه روز بعد از اعالم نمره حق اعتراض و تابلوي اطالع رسانی نمرات در سایت 
 سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسوول درس قرار می گیرد.
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 مراقبت هاي ویژه  اي بر پرستاري درس مقدمه جدول زمانبندي
 

 14-16ساعت  ها شنبه زمان:                                     هاي ویژه     کارشناسی ارشد مراقبت 1رم ت 
                            28  کالس :مکان                                                  96-97نیمسال اول سال تحصیلی      

 
 استاد موضوع و تاریخ جلسه

 یزدان نیک دکتر طرح درس تکمیلو معرفی  1/7/96اول

 ایرج پور دکتر ویژه هاي مراقبتمفاهیم پایه مراقبت هاي ویژه، ساختار بخش 15/7/96 دوم

 یزدان نیکدکتر  هاي ویژهحرفه گرایی و عملکرد حرفه اي در مراقبت  22/7/96 سوم

 دکتر یزدان نیک اي و استانداردهاي مراقبت هاي ویژهاستانداردهاي حرفه 29/7/96 چهارم

 یزدان نیک دکتر نقش آموزشی پرستار مراقبت ویژه 6/8/96 پنجم

 ایرج پور  دکتر  هاي ویژهدر مراقبت EBNنقش بالینی و علمی پرستار مراقبت ویژه،  13/8/96 ششم

 ایرج پوردکتر   ویژه هايمراقبتدر اطالعات  و فناورينقش پژوهشی پرستار  20/8/96 هفتم

 ایرج پور دکتر  ارتباط بین حرفه اي و کار گروهی در بخش مراقبت ویژه 27/8/96 هشتم

 دکتر یزدان نیک از منظر تفکر انتقادي ساختار یک بخش مراقبت ویژه 25/9/96نهم 
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