معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
مقطع تحصیلی
کارشناسی

نام درس:مراقبت پرستاری در آی سی یومیزان رشته
تحصیلی:پرستاری
واحد:

دانشجویان :محل برگزاری:
پزشکی

نیمسال تحصیلی :دوم 95-96
دانشکده مدرس:مریم ولیان

درس…:آشنایی با بخش مراقبت های ویژه  ،بیماران ،تجهیزات ،درمان و مراقبتهای پرستاری

هدف کلی
منابع اصلی درس:مراقبت های جامع پرستاری آقای محسن سلیمانی و محمدرضا عسگری و مراقبتهای پرستاری بخش ویژه فالحت نبک روان مفرد و حسین شیری
شماره
جلسه

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی
 :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)



روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

دانشجويان قادر باش د
-1تاريخچه پيدايش بخش هاا
ويژه
 -1خصوصيات فيزيكي
 -2خصوصاايات پنلاا
1

96/01/23

شاغ در بخش
 -3طبقه ب د

ICU

 – 1عوام موثن در ايجاد و گستنش بخش
ها ويژه ر ا توضيح ده د ؟
را  -2ICUخصوصيات فيزيكي بخش
توضيح دهد
را  -3ICUويژه گي ها پنل

بخش

سخنرانی

نام ببند
 -4دالي

موثن در بستن شدن بيمار در

 -4نياز ها مناقبتي بيمار بخش را نام ببند
بستن در بخش  -5 ICUطبقه ب د بخش ها ويژه را بن الاس
 -5عوارض بستن بودن در لن بيماران توضيح دهد
بخش ICU

ویدئو
پروژکتور

14-18

مطالعه

 -6نياز ها مناقبتي بيماران بستن در
بخش را بن الاس ليستم ها مختلف

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

کوئیز
پایانی

بدني توضيح دهد
 -7شايعتنين عوارض بستن بودن در
را نام ببند ICUبخش
1دانشجويان پس از پايان درس قادر باش د
 -1لااااختمان قسااام
فوقااااني و تنتااااني
ت فسي
 -2مكانيسم ك تنل ت فس
 -3عوام تااثين گارار بان
تهويه ريو و اختالالت
ان
2

96/01/30

 -4ظنفي

ها ريو

 -5تهويه و پنفيوژن ريو
 -6انتقال اكسيژن در خون
 -7انتقال د

اكسيد كنبن

در خون
 -8انفكاك اكسيژن از همو
گلوبين و عوام موثن بن
آن

:
 -1قساام

هااا مختلااف ليسااتم

ت فسي فوقاني را نام ببند
 -2قسام

هاا مختلاف ليسااتم

ت فسي تنتاني را نام ببند
 -3عوام موثن بن تهويه ريو را ناام
ببند
 -4ظنفي

ها ريو و حجام هاا

ريو را با مقايسه ك د
 -5عوام تااثين گارار بان تهوياه و
پنفيوژن گازها را در خون توضيح
دهد
 -6ننوه انتقال اكسايژن در خاون را
شنح دهد
 -7ننوه انتقال د اكسيد كانبن در
خون را شنح دهد
 -8م ج ي انفكاك اكسايژن از هماو
گلوبين را توضيح دهد
تاثين اليدوز و آلكالوز را بن م ن ي با هم

سخنرانی

ویدئو
پروژکتور

14-18

مطالعه

کوئیز
پایانی

مقايسه ك د

دانشجويان پس از پايان درس قادر
باش د :
 -1مفهوم  phو تغيينات آن را
توضيح ده د
 -2مكانيزم ها
 -1تعنيف ph
 -2مكانيزم ها متعادل
3

96/02/06

شماره

تاریخ جلسه

ك ده اليد و باز
 -3تفسين نتايج گاز ها
خونشریانی

فيزيو لوژيك

موثن در ت ظيم تعادل اليد و

کوئیز

باز را شنح ده د
 -3مقادين طبيعي هن يك از
پارامتن ها

موجود در بنگه

سخنرانی

ویدئو

14-18

پروژکتور

مطالعه

حل مسائل
اسید و باز

 ABGرا توضيح دهد
 -4ننوه خون گين

پایانی و

شنياني و

عوارض آن را توضيح دهد
 -5بن الاس نتايج گاز ها خون
شنياني نوع اختالل موجود
را تشخيص دهد

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی



روش یاددهی

روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی

مواد و وسایل

زمان جلسه

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

جلسه

یادگیری

 :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

آموزشی

ودرصد آن

(دقیقه)

دانشجويان پس از پايان درس قادر
باش د :
 -6مفهوم  phو تغيينات آن را
توضيح ده د
 -7مكانيزم ها
 -3تعنيف ph
 -4مكانيزم ها متعادل
4

96/02/13

5

96/02/20

ك ده اليد و باز
 -3تفسين نتايج گاز ها
خونشریانی

فيزيو لوژيك

موثن در ت ظيم تعادل اليد و
باز را شنح ده د

کوئیز

 -8مقادين طبيعي هن يك از
پارامتن ها

موجود در بنگه

سخنرانی

 ABGرا توضيح دهد
 -9ننوه خون گين

ویدئو

14-18

پروژکتور

مطالعه

پایانی و
حل مسائل
اسید و باز

شنياني و

عوارض آن را توضيح دهد
-10
ها

بن الاس نتايج گاز
خون شنياني

نوع

اختالل موجود را تشخيص
دهد
تعنيف عل  ،مناح و عالئم

 -1پااااتوفيزيولوژ  ARDSرا

سخنرانی

ویدئو

14-18

مطالعه

آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

کوئیز

شنح ده د

نارلايي حاد ت فسي

پروژکتور

 -2عالئاام بااالي ي بيمااار را

درمان و مناقب

پایانی

توضيح ده د
 -3مناحا بيمااار و تغييانات
پاتوفيزيو لوژيك منباو باه
هن منحله را شنح ده د
 - -4درمان بيمار را بن الااس
يافته هاا

جدياد توضايح

ده د
مناقب

ها پنلتار از بيمار را

بنالاس فناي د پنلتار توضيح
ده د
 -1عل نياز به تهويه مكاانيكي
را نام ببند
 -1انديكاليون

ها

تهويه مكانيكي
6

96/02/27

 -2انواع ونتيالتور ها
الگو ها ت فسي ارائه
شده بوليله ونتيالتور ها

 -2مزايا و معايب ونتيالتور ها
فشار م في را شنح دهد
 -3ونتيالتور ها فشار مثب

را

بن الاس عملكند طبقه ب د
كد
 -4انواع الگو ها ت فسي را باا
رلم شك توضيح دهد

سخنرانی

ویدئو
پروژکتور

14-18

مطالعه

کوئیز
پایانی

 -5انواع طنح ها موج دماي را
با رلم شك توضيح دهد
موارد التفاده از  peepو عوارض
منبوطه را نام ببند

شماره
جلسه

7

تاریخ جلسه

96/03/03

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی
 :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

 -1ت ظيمات ونتيالتور

دانشجويان پس از پايان درس قادر

 -2جدا لاز از

باش د :

ونتيالتور
 -3مناقب

از بيمار

 -1ئت ظيم ونتيالتور را بن الاس نياز
بيمار و نتايج گاز ها خون



روش یاددهی
یادگیری

سخنرانی

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ویدئو
پروژکتور

14-18

تکالیف دانشجو

مطالعه

شنياني را توضيح دهد

روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

کوئیز
پایانی

 -2عوارض ناشي از ونتيالليون
مكانيكي را نام ببند
 -3مناح جدا لاز بيما ر از
ونتيالتور را توضيح دهد
 -4عالئم نشان ده ده عدم تنم
جدا لاز را شنح دهد
 -5عل ج گ بيمار با ونتيالتور را نام
ببند
 -6مناقب
تن

ها پنلتار از بيمار
ونتيالليون مكانيكي را بن

الاس فناي د پنلتار توضيح
دهد

 -1انواع روش ها جناحي قلب را

 -1انااواع روش هااا
جناحي قلب
 -2ماشسن قلب و ريه
8

96/03/10

 -3جناحي عنوق كنونن
 -4جناحي دريچه ها
قلبي
مناقب

قب و بعد از جناحي
قلب

نام ببند
 -2عملكند ماشين قلاب و رياه را
ه گام جناحي قلب باز توضيح
دهد
 -3انواع روش ها جناحي عانوق
كنونن را با هم مقايسه كانده و
مزايااا و معايااب هاان روش را
توضيح دهد
 -4انواع دريچه ها قلبي را با هم
مقايسه كنده و مزايا و معاياب

سخنرانی

ویدئو
پروژکتور

14-18

مطالعه

کوئیز
پایانی

هن كدام را ذكن ك د
 -5مناقب
ليس
مناقب

ها قب از جناحاي را
كد

ها بعد از جناحي را بن الاس

ليستم ها بدني توضيح دهد

معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
نیمسال

فرم طرح درس
تحصیلی……………………………

نام درس:

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

مدرس:

هدف کلی درس:آشنایی دانشجو با بخش دیالیز ،دستگاههای دیالیز ،ماهیت بیماری انتهایی کلیوی ،درمان های جایگزین و انواع روشهای دیالیز
منابع اصلی درس:مراقبت های جامع پرستاری آقای محسن سلیمانی و محمدرضا عسگری و مراقبتهای پرستاری بخش ویژه فالحت نبک روان مفرد و حسین شیری

شماره
جلسه

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)



روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

تکالیف دانشجو

روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

1
و
2

معرفی درس
مروری بر تشریح و
فیزیولوژی کلیه
مروری بر نارسایی
مزمن کلیه
اصول فیزیولوژیک
همودیالیز  ،تجهیزات
و فضای بخش
همودیالیز
96/03/17

مکانیسم همودیالیز
راه های دستیابی به
عروق ،
محلول های دیالیز
انواع صافی

.1آناتومی کلیه را توضیح دهد.
.2اعمال فیزیولوژیک کلیه را شرح
دهد.
.3اتیولوژی نارسائی مزمن کلیه را
بیان کند.
.4عالئم نارسائی مزمن کلیه را نام
ببرد.
 .5درمان نارسائی مزمن کلیه را
بطور
خالصه بیان کند.
.6اثرات اورمی بر سیستم های بدن
را بیان کند.
 .7اصول فیزیولوژیک همودیالیز را
توضیح دهد.
 .8خصوصیات فیزیکی بخش دیالیز
را توضیح دهد
.9ویژگی های پرسنل بخش دیالیز
را نام ببرد
 .1مکانیسم همودیالیز را بیان کند.

سخنرانی

ویدئو
پروژکتور

14-18

مطالعه

کوئیز
پایانی

 .2اقدامات الزم برای انجام
همودیالیز را بیان کند.
 .3انواع فیستول و مراقبت از آنها را
توضیح دهد.
 .4مراقبت های الزم از دیگر راههای
دسترسی به عروق (گرافت ،شنت و
کاتتریزاسیون) را شرح دهد.
انواع محلول های دیالیز ،معایب و
محاسن هر کدام را توضیح دهد.
 .6تقسیم بندی صافی ها از نظر
نفوذپذیری نسبت به آب ،اوره و مواد
با وزن مولکولی متوسط را بیان کند
شماره
جلسه

3
و
4

تاریخ جلسه

96/03/24

اهداف میانی (رئوس مطالب)

كفاي

دياليز،

تغريه در بيماران

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :



روش یاددهی

شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

یادگیری

 .1چگونگی بررسی کفایت دیالیز را بیان
کند.

سخنرانی

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ویدئو
پروژکتور

14-18

تکالیف دانشجو

مطالعه

روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

کوئیز
پایانی

دياليز ،
هموفيلتناليون ،
هموديافيلتناليون

دياليز صفاقي و انواع آن
مقايسه دياليز صفاقي با
همودياليز

.2عواملی که روی کفایت دیالیز موثرند را
بیان کند.
.3اهمیت تغذیه در بیماران دیالیزی را
شرح دهد.
.4تعدیل در آب ،پروتیئن ،سدیم و پتاسیم
در بیمار
دیالیزی را بیان کند.انواع دیالیز
و
خونی((CRRTهموفیلتراسیون
همودیافیلتراسیون را توضیح دهد

.1مکانیسم دیالیز صفاقی را بیان
کند
.2اقدامات الزم برای انجام دیالیز
صفاقی را بیان کند.
 .3انواع دیالیز صفاقی را شرح دهد.
 .4معایب و محاسن دیالیز صفاقی را
با همودیالیز مقایسه کند

