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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسيتحصیلي: یو رشته مقطع   هوشبریگروه آموزشي:    پیراپزشکيدانشکده:

 2اصول پايه داروشناسي، بیماری های داخلي جراحي یش نیاز: پ نظرینوع واحد:            تعداد واحد:   مراقبتهای ويژه نام درس:

 مکان برگزاری:                                          :ساعت                   :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر صديق معروفي، خانم مرادی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دکتر صديق معروفي            مسئول درس:         تعداد دانشجويان:

  :رسشرح د

کاربرد تجهیزات و امکانات بخش آشنا شده و و درمانی های تشخیصی، قوانین و روش ها،استاندارد با ساختار و تشکیالت، در این درس فراگیران

های مختلف بدن را که نیازمند توجهات ویژه هستند را فرا میبیماران بدحال با اختالالت سیستمتدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از 

 د.نگیر

  :يهدف کل 

مااران بادحال بساتری    مراقبت از بی هایروش امکانات و فراگیری ،ی و کاربرد تجهیزاتدرمان ،یصیتشخ یهاروش ی کلی با ساختار و تشکیالتآشنای

 های ویژهدر بخش مراقبت

 

 (:Cognitiveالف: حیطه شناختی)       

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 های ویژه را ذکر کند.بتتاریخچه مراق -

 .توصیف کندرا واحد مراقبت ویژه  -

 .های ویژه را نام ببردهای مراقبتانواع بخش -

 .ویژه را بیان کندهای ساختار و تجهیزات بخش مراقبت -

 خصوصیات پرسنل بخش مراقبت ویژه را شرح دهد. -

 های بخش مراقبت ویژه را توصیف نماید.ها و خط مشیاستاندارد -

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پاسخ -پرسش تاریخچه بخش  تاریخچه بخش مراقبتهای ویژه   01

 سخنرانی تعاملی

 نمایش فیلم
PBL 

 پیش آزمون

 شفاهی  

حضور فعال در 

 کالس درس

-بخاش مراقبات   تساختار تشکیال 01

 های ویژه

 های ویژهواحد مراقبت تعریف

های مراقبت ویژه، امکانات تجهیزات و انواع بخش های ویژهانواع بخش مراقبت 01
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... 

 آنان  های کارکنان و ویژگی خصوصیات پرسنلی 01

 های بخشاستانداردها و خط مشی هااستانداردها و خط مشی 01

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

:یر انتظار می روداز فراگ رسدر پایان د  

 .کاربرد مانیتورینگ تنفسی را ذکر کند -

 را بیان کند. های ویژهنفسی مورد استفاده در بخش مراقبتانواع مانیتورینگ ت -

 .بیان کند را کاربرد پالس اکسیمتر -

 بیان کند.را  کاپنوگراف کاربرد -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

مدت 

 زمان)دقیقه(

ی شیوه طالبرئوس م موضوع درس

 تدريس

 ارزشیابي

 پاسخ-پرسش های ویژه-های مورد استفاده در بخش مراقبتکاربرد مانیتورینگ هاگنکاربرد مانیتوری 01

 -سااااخنرانی

 تعاملی

 نمایش فیلم

 شفاهی

انجاااام تکاااالیف 

 مربوطه

حضااور فعااال در 

 کالسهای درس 

 تفاده اسمورد  های شایعانواع مانیتورینگ هاانواع مانیتورینگ 02

 spo2موارد استفاده،نگهداری،مکانیسم،انواع پالس اکسایمتری،حداقل  پالس اکسی متری 01

 و... قابل تحمل،اکسی متری وریدی ، خطا های دستگاه

کاپنوگراف، نمودار کااپنوگراف و   سم،انواعی،مکانیموارداستفاده،نگهدار کاپنوگرافی 01

 و... ی دستگاهمشخص کردن انواع موج ها در نمودار،خطاها

 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

 

 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .استفاده از مانیتورینگ همودینامیک را بیان کند -

 د.ویژه را لیست کنهای رینگ مورد استفاده در بخش مراقبتانواع مانیتو -

 ی را توضیح دهد.کاتتر ورید مرکز -

 را توضیح دهد. گنزکاتتر سوان -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 

  

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 .انواع اختالالت تنفس را بیان کند -

 .کند را بیان انواع آن و نارسایی حاد تنفسی -

 .را توضیح دهدو علل ایجاد آن سندرم دیسترس حاد تنفسی  -

 .شرح دهد را یحاد تنفس سترسید سندرم معیار های تشخیصمراحل و  -

 .شرح دهد را ARDS مبتال به  صول مراقبت  از بیمارانا -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پاسخ-پرسش ...و   ARDS ,COPD،پنومونی ،آسم انواع اختالالت تنفسی  01

 -ساااااااخنرانی

 تعاملی

 فیلم نمایش

 یشفاه

 فیانجاااام تکاااال 

 مربوطه

حضااور فعااال در  

 کالس درس

 تعریف نارسایی حاد تنفسی نارسایی حاد تنفسی 01

 تنفسی یسترستعریف سندرم د سندرم دیسترس تنفسی 01

علاال و مراحاال سااندرم دسااترس   01

 تنفسی و مراقبت از بیمار

تنفسای و مراقبات از    دیساترس علل و مراحل ساندرم  

 بیمار

 مراقبت از راه هوایی بیمار مراقبت از راه هوایی بیمار 01

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 3جلسه

مااااااااادت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پاسخ-پرسش های همودینامیک و اهمیت آنکاربرد مانیتورینگ مانیتورینگ همودینامیک 02

 -ساااااخنرانی

 تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 فیانجااام تکاااال 

 مربوطه
Quiz 

حضااور فعااال در 

 کالس

 روتین با استفاده  های همودینامیکانواع مانیتورینگ انواع مانیتورینگ بخش 02

گیاری فشاار وریاد    نحاوه انادازه   عاوار،،  گذاری،جاینحوه  کاربرد، کاتتر ورید مرکزی 01

 مرکزی ومراقبت های الزم

شاریان   فشاار  یریا گهاناداز  نحوه عوار،، ،یگذاریجا نحوه ،کاربرد نزگکاتتر سوان 01

 الزم یهامراقبت ریوی و
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 .تاریخچه تهویه مکانیکی را بیان کند -

 .هدف از تهویه مکانیکی را شرح دهد -

 .انواع ماشین های تهویه مصنوعی را شرح دهد -

 .منفی را شرح دهدکاربرد ونتیالتور های فشار  -

 .کاربرد ونتیالتور های فشار مثبت را شرح دهد -

 .چهار فاز تنفس در تهویه با فشار مثبت را با هم مقایسه کند -

 .ونتیالتور های فشار مثبت را توصیف کند -

 .انواع مد های ونتیالتوررا توصیف کند -

 .را تحلیل کندونتیالتور  یکاربرد مد ها -

 

 
 

 طالبی مبندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پاسخ-پرسش تاریخچه تاریخچه و اهداف تهویه مکانیکی 01

 سخنرانی تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 مربوطه فیانجام تکال
حضور فعال در کاالس  

 درس

 ویه مکانیکیبندی و انواع تهطبقه طبقه بندی تهویه مکانیکی و انواع آن 01

 های استنفاده از تهویه مکانیکیمعیار کاربرد تهویه مکانیکی 01

حجم ثابات و   های فشار ثابت،ونتیالتور ونتیالتور های فشار مثبت 01

 زمان ثابت

 ...و  کنترله، کمکی های ونتیالتور و کاربرد آن هاانواع مد 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

 فراگیر انتظار می رود:از  رسدر پایان د

- PEEP دهد.ستفاده از آن را شرح و موارد ا 

 کند. انیمقابله با آن را ب یو راه ها یکیمکان هیتهو یاثرات جانب -

 را شرح دهد. یکیمکان هیاز دستگاه تهو ماریب یجدا ساز یهاروش -

 را شرح دهد. یکیمکان هیتحت درمان با تهو ماریمراقبت از ب اصول -

 کند. انیرا ب التوریتون هیاول میتنظ -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 ارزشیابيی شیوه رئوس مطالب موضوع درس 6جلسه
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مااااااااادت 

 زمان)دقیقه(
 تدريس 

-پرساااااش ،کاربرد و عوار، آنPEEP تعریف ،کاربرد و عوار، آنPEEP تعریف 01

 پاسخ

 -سااخنرانی 

 تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 فیانجام تکاال 

 مربوطه
حضور فعاال در  

 س درسکااال

Quiz 

هاای  اثرات جانبی تهویاه مکاانیکی بیماار و راه    01

 مقابله با آن 

هااای مقابلااه در اسااتفاده از تهویااه   عااوار، و راه

 مکانیکی

. PEEP.MV.TV.RRتنظاایم اولیااه ونتیالتااور) تنظیم اولیه ونتیالتور  01

 ...( و درصد اکسیژن . سرعت متوسط

 ونتیالتور با مراقبت از بیمار تحت درمان ونتیالتور با ن اصول مراقبت از بیمار تحت درما 01

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 روسل تراپی را شرح دهد.ئهای اکسیژن درمانی و آکاربرد و روش -

 اهمیت رادیوگرافی ساده قفسه سینه در بخش مراقبتهای ویژه را بیان کند. -

 الت درجه حرارت بدن بیمار و مراقبت از بیمار را شرح دهد.دالیل اختال -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

جلسه

7 

مااادت 

زمان)د

 قیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

هاای اکسایژن   مروری بر کااربرد روش  21

 روسل تراپیآئدرمانی و 

پی و روسل تراآئانواع وسایل اکسیژن درمان و کاربرد آن، 

 مراقبت از بیمار

 پاسخ-پرسش

 سخنرانی تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

انجااااااام 

 فیتکااااال

 مربوطه
حضور فعال 

در کاااالس 

 درس
 

اهمیت و کاربرد عکسبرداری قفسه سینه، نمایش کلیشه  ی قفسه سینه رادیوگرافی ساده 01

 های رادیولوژی در اختالالت شایع ریه

-بستری در بخاش مراقبات   درجه حرارت بیمارتغییرات  اختالالت درجه حرارت 01

 های ویژه و تدابیر الزم در مراقبت از بیمار

 

 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 اصول کلی مراقبت از بیماران در بخش مراقبت ویژه را شرح دهد. -

 ان کند.روانی شایع در بخش مراقبتهای ویژه را بی -اختالالت روحی -



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 6 

 اصول اقدامات مراقبتی و حمایتی از بیماران دچار اختالالت روحی را توصیف کند. -

 انواع اختالالت خواب در بخش مراقبتهای ویژه را بیان کند. -

 زخم بستر را شرح دهد. -

 های درمان زخم بستر را بیان کند.راه -

 خم بستر را شرح دهد. های مراقبتی و انواع پانسمان مورد استفاده در بیماران دچار زروش -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

مراقبت کلی از بیمااران بساتری در بخاش مراقبتهاای      01

 ویژه

مراقباات از بیماااران در بخااش مراقباات 

ش ویژه
رس

پ
-

سخ
پا

ی 
امل

 تع
ی

ران
خن

س
 

لم
 فی

ش
مای

ن
 

اه
شف

، ی
ام

نج
ا

 
کال

ت
ی

 ف
طه

ربو
م

 

هاای  روانی شاایع در بخاش مراقبات    -اختالالت روحی 01

 ویژه

 اختالالت شایع روحی روانی بیمار

 های درمانانواع اختالالت خواب و راه اختالالت خواب بیمار و انواع آن  01

تاریخچااه، علاال ، انااواع و درمااان زخاام  زخم بستر 01

 بستر

مراقبت از بیماار، اناواع پانسامان زخام      سترمراقبت از بیمار با زخم ب 01

 بستر

   

 

 

 :نهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 توضیح دهد.را ترومبوز وریدهای عمقی  -

 را بیان کند. عمقی هایروش های پیشگیری از ترومبوز ورید -

 .ارزیابی های تشخیصی ترومبوز وریدهای عمقی را لیست کند -

 عمقی در بخش مراقبت ویژه را نقد کند. هایاقدامات مراقبتی از بیمار مبتال به ترومبوز ورید -

 دهد. توضیحاقدامات مراقبتی از بیمار نوزاد را  -

 دهد. توضیحاقدامات مراقبتی  از بیمار سالمند را  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس هشیو رئوس مطالب موضوع درس
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ترومبااااااوز وریاااااادهای  01

 (DVT)عمقی

تعریف و علل و عوامل مستعد کننده و روشهای پیشگیری 

 از آن ارزیابی های تشخیصی و درمانی

 پاسخ-پرسش

سااااااااخنرانی 

 تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 فیانجااام تکااال

 مربوطه
Quiz 

حضااور فعااال در 

 کالس درس

مراقبت از بیماار مباتال باه     01

 ز وریدهای عمقیترمبو

 اقدامات مراقبتی از بیمار در بخش مراقبتهای ویژه

اختالالت شایع در نوزادان ، راههای مقابله با آن و مراقبت  مراقبت از بیمار نوزاد 02

 از بیمار

اخااتالالت شااایع در سااالمندان ، راههااای مقابلااه بااا آن و  مراقبت از بیمار سالمند 02

 مراقبت از بیمار

 

 

 هداف رفتاری جلسه دهم:ا

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ای در بخش مراقبت ویژه را شرح دهد.اصول حمایت تغذیه -

 موارد استفاده از حمایت تغذیه ای را بیان کند. -

 های تغذیه ای را با هم مقایسه کند.انواع روش -

 انواع لوله های مورد استفاده برای تغذیه را لیست کند. -

 گذاری لوله های تغذیه ای را توصیف کند.جای روش -

 را توصیف کند.ی و عوار، مرتبط با لوله تغذیه ادارای لوله تغذیه اقدامات مراقبتی از بیمار -

 اصول تغذیه از طریق ورید های مرکزی و محیطی را با هم مقایسه کند. -

 کاربرد تغذیه وریدی را بیان کند. -

 عوار، تغذیه وریدی را لیست کند. -

 ی مطالببندی ارائهدول زمانج

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ای و اصااول حمایاات تغذیااه 01

 موارد استفاده

 پاسخ-پرسش تعریف و کاربرد حمایت های تغذیه ای 

 -ساااااخنرانی

 تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 مربوطه فیانجام تکال
، معااده ای –روش تغذیااه ای روده ای  ایهای تغذیهانواع روش 01 حضور فعال در کالس درس

 محیطی

انواع لوله های تغذیه و روش  01

 گذاریجای

واع لوله های تغذیه امکانات، وسایل و ان

 گذاری های جایو روش

اقدامات مراقبتای و عاوار،    01

 مربوطه

تدابیر و تمهیدات مراقبتای و عاوار،   

ورژیتاساایون، لولااه تغذیااه ای مثاال رگ
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 اسهال و...

ه ای از طریق وریاد  کاربرد اصول تغذی تغذیه وریدی 01

مقایسااه آنهااا و   مرکاازی و محیطاای، 

 عوار، تغذیه وریدی

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 عفونت بیمارستانی را تعریف کند . -

 شرح دهد. کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه را -

 منابع انتقال دهنده عفونت به بیمار در بخش مراقبت ویژه را شرح دهد. -

 کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه را بیان کند. و اقدامات پیشگیری -

 عالئم بیماری عفونی را لیست کند. -

 های پیشگیری از بروز آن را توصیف کند.و روش رعفونت ناشی از ونتیالتو -

 ساس راه انتقال بیماری را با هم مقایسه کند.انواع ایزوالسیون برا -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریااف عفوناات، کلونیزاساایون،  تعریف عفونت بیمارستانی 01

علاااال و تعریااااف عفوناااات   

بیمارسااتانی، زنجیااره انتقااال   

 عفونت

 پاسخ-پرسش

 خنرانی تعاملیس

 نمایش فیلم

 یشفاه

 مربوطه فیانجام تکال
 حضور فعال در کالس درس

منااابع انتقااال عفوناات بااه   01

هاای  بیمار در واحد مراقبت

 ویژه  

 منابع انتقال عفونت

پیشااگیری از انتقااال عفوناات،    اقدامات پیشگیرانه  01

ها، شستن دست ،کنترل عفونت

 روشهای استریل و..

های بیمار مبتال به عالئم و روشیماااری عفااونی و  عالئاام ب 01
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 عفونت  روشهای درمانی

عفوناات ناشاای از تهویاااه    01

 مکانیکی  

 پیشگیری از عفونت  بروز و علل

انواع ایزوالسیون در بخاش   01

 های ویژهمراقبت

 اهانااواع ایزوالساایون براساااس ر

 انتقال بیماری

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسن ددر پایا  

 را شرح دهد. فیزیوتراپی تنفسی -

 اهداف فیزیوتراپی تنفس را بیان کند. -

 با هم مقایسه کند. را های کمکیانواع تنفس -

 درناژ وضعیتی را شرح دهد. -

 را توضیح دهد.تکنیکهای مورد استفاده حین درناژ وضعیتی  -

 آموزش سرفه موثر را شرح دهد. -

 سرفه کردن را با هم مقایسه کند.های مختلف روش -

 اصول ساکشن صحیح را بیان کند. -

 مراحل انجام ساکشن داخل تراشه را نشان دهد. -

 عوار، ساکشن تراکئال را بیان کند. -

 موارد کاربرد و منع ساکشن داخل تراشه را شرح دهد. -

 از ساکشن را توصیف نماید. های قبل، حین و بعدمراقبت -

 ا، کاربرد و روشهای اجرا( شرح دهد.اسپیرومتری تشویقی)مزای -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تعریف فیزیوتراپی تنفس،اهاداف   فیزیوتراپی تنفسی 01

، اساااااپیرومتری و اناااااواع آن

-تشااویقی)مزایا، کاااربرد و روش 

 های اجرا(

 پاسخ-پرسش

 تعاملی سخنرانی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 مربوطه فیانجام تکال
Quiz 

 حضور فعال در کالس درس

انواع تانفس هاای کمکای مثال      تنفس کمکی 01

دیافراگماتیک،اتصاااال موضاااعی 

 ریه،تنفس لب غنچه ای و....

کااااااااااااااااااااااااااااربرد  درناژ وضعیتی 01
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وضعیتی،کنتراندیکاسیون،عوار، 

 ومزایا

دن،ضااااااااااااااااااربه دق کر تکنیک های درناژ وضعیتی 01

 زدن،لرزاندن،فشردن دنده ها

چگااونگی انجااام ساارفه توسااط   آموزش سرفه 01

 بیمااار و روش هااای مختلااف آن

)مااوارد کاااربرد، عاادم کاااربرد،   

 عوار، و مزایا(

  

اصول انجام ساکشان راه هاوایی    اصول ساکشن 01

 بیمار و مراحل انجام آن

  

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

راگیر انتظار می رود:از ف رسدر پایان د  

 را شرح دهد. های ویژهمرکزی در بخش مراقبت اعصاب اختالالت شایع سیستم  -

 اصول مراقبت از بیماران با اختالالت سیستم عصبی را شرح دهد. -

 را تجزیه وتحلیل کند. های ارزیابی سطح هوشیاریسیستم -

 را محاسبه کند.GCS، FOURامتیازات مربوط به  -

 

 

 

 ی مطالبی ارائهبندجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اخاااتالالت سیساااتم اعصااااب  02

 مرکزی

اختاللاات شااایع سیسااتم  

اعصاااااااب مرکاااااازی  

 ،تروماااااا،CVAمثااااال

 خونریزی مغزی و....

 پاسخ-پرسش

 سخنرانی تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 مربوطه فیانجام تکال
 س درسحضور فعال در کال

اصااول مراقباات از بیمااار بااا     02

 اختالالت سیستم عصبی

اصااول مراقباات از بیمااار  

 ترومااا، ،CVAمبااتال بااه 

 ... خونریزی مغزی و

امتیاااز دهاای و ارزیااابی    ارزیابی سطح هوشیاری بیمار 01
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سطح هوشیاری بیمار مثل 

گالساااکوکوما، سیساااتم  

FOUR هاو محاسبه آن 

 

 

 :همدچهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 سیستم هدایتی قلب را شرح دهد. -

 های شایع قلبی را لیست کند.آریتمی -

 انواع نارسایی قلبی را نام ببرد. -

 ضربان سازها را توصیف کند. -

 انواع ضربان سازها را نام ببرد. -

 گذاری ضربان سازها را شرح دهد.ینحوه جا -

 های مراقبت ویژه را شرح دهد.ت درمان با ضربان سازها در بخشتحنحوه مراقبت از بیمار  -

 عروقی را شرح دهد. -اصول کلی مراقبت از بیماران با اختالالت سیستم قلبی -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پاسخ-پرسش یستم هدایتی قلب  مروری بر س سیستم هدایتی قلب 01

 سخنرانی تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 فیانجاااام تکاااال

 مربوطه
حضااور فعااال در  

 کالس درس

آریتمی های شاایع قلاب )آریتمای هاای دهلیازی و       های قلبی  آریتمی 01

 های ویژهبطنی( در بخش مراقبت

 انواع نارسایی های قلبی   نارسایی قلبی   01

 گذاری ضربان سازهانواع و جایآ ضربان سازها   01

 مراقبت از بیمار با اختالالت سیستم قلبی و عروقی مراقبت از بیمار 01

 

 

 هداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را بیان کند. PHتعریف اسیدیته خون و  -
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 هد.باز را شرح د -مکانیسم های فیزیولوژیک تنظیم تعادل اسید -

 باز را لیست کند. -انواع اختالالت اسید -

 یافته های آزمایشگاهی گازهای خون شریانی را تفسیر کند. -

 تعریف اسیدوز تنفسی و عالئم بالینی آن را بیان کند -

 تعریف آلکالوز تنفسی و عالئم بالینی آن را بیان کند. -

 تعریف اسیدوز متابولیک و عالئم بالینی آن را بیان کند. -

 کالوز متابولیک و عالئم بالینی آن را بیان کند.تعریف آل -

 باز را شرح دهد. -اقدامات درمانی و مراقبتی از بیماران دچار اختالالت اسید -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  PHته و یتعریااف اسااید  ته خونیاسید 01

 خون

 پاسخ-پرسش

 سخنرانی تعاملی

 نمایش فیلم

 یشفاه

 مربوطه فیانجام تکال
Quiz 

حضور فعاال در کاالس   

 درس

مااروری باار مکانیساام هااای  باز  –تعادل اسید  02

 -فیزیولوژیااک تعااادل اسااید

باز )سیستم بافری، سیساتم  

 تنفس و سیستم کلیوی(

اناواع  تعریف، عالئئم بالینی،  های آزمایشگاهی  یافته 01

تشخیص و درمان ) آلکاالوز،  

اسیدوز، آلکاالوز متابولیاک،   

  متابولیک( اسیدوز

، ABGدر گزارش پارامترها  باز –اختالالت اسید  01

 نرمال و تعاریف  

 ی،انواع، علل، عالئم تشخیص هایپوکسمی و هایپوکسی   02

 درمان

چاااار مراقبااات از بیماااار د باز -اقدامات مراقبتی در اختالالت اسید 01

 باز -اختالالت اسید

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:
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از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 های ویژه را توصیف کند.های تسکینی در بخش مراقبتمراقبت -

 های ویژه را شرح دهد.اصول کنترل درد در بخش مراقبت -

 آرامبخشی برای بیماران بی قرار توصیف کند. -

 .شرح دهد متیاز دهی در بخش مراقبت ویژههای اانواع سیستم -

 هم مقایسه کند. را با یهای محاسبه امتیاز درد و آرامبخشروش -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 پاسخ-پرسش های تسکینیتعریف و انواع مراقبت های تسکینیمراقبت 01

 سخنرانی تعاملی

 

 یشفاه

 فیانجاااام تکاااال

 مربوطه
حضاااور فعاااال در 

 کالس درس

 های ویژهو اصول کنترل درد در بخش مراقبت انواع کنترل درد 01

 نحوه ایجاد آرامبخشی و روش های موجود آرامبخشی بیماران  01

 هاای های امتیاز دهی در بخش مراقبات انواع سیستم سیستم های امتیاز دهی 01

 (SAS،RASS،PAINویژه )

 

 

 :هفدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 های ویژه را لیست کند.داروهای رایج در واحد مراقبت -

 های ویژه را بیان کند.مصرف در بخش مراقبت تداخالت دارویی در ارتباط با داروهای پر -

 ویژه را بیان کند. هایعوار، داروهای شایع در بخش مراقبت -

 های ویژه را شرح دهد.اصول اخالقی مربوط به بخش مراقبت -

 های ویژه را بیان کند.اصول اساسی و مراقبت از بیماران نوزاد بستری در بخش مراقبت -

 های ویژه را بیان کند.اصول اساسی و مراقبت از بیماران سالمند بستری در بخش مراقبت -

 
 

 مطالبی بندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 -داروهای واحاد مراقبات   01

 های ویژه

ی، عوار، داروهای رایج مورد استفاده، تداخل دارو

 دارویی  

 پاسخ-پرسش

 سخنرانی تعاملی

 نمایش فیلم

 فیانجام تکاال ، یشفاه

حضااور فعااال  ،مربوطااه

 های ویژهرعایت اصول اخالقی در بخش مراقبت خالفی اصول ا 01 کالس درسدر
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مااروری باار تفاااوت هااای فیزیولااوژی و اناااتومیکی  مراقبت از بیمار نوزاد 01

نااوزادان، اخااتالالت شااایع، تاادابیر الزم الزم در    

 مراقبت از بیمار نوزاد

مروری بر تفااوت هاای فیزیولاوژیکی وآنااتومیکی      مراقبت از بیمار سالمند 01

، اخااتالالت شااایع، تاادابیر الزم الزم در لمندانسااا

 مراقبت از بیمار سالمند

 

 

 (:Affectiveحیطه عاطفی ) -ب

 فراگیر در پایان دوره قادر خواهد بود:     

 های کالسی مشارکت فعال داشته باشد.در فعالیت .0

 کند. بحث را دریافتمندی مباحث مورد با عالقه .0

 نماید.توجه های آموزشی فراگیر در فعالیتمقررات مربوط به ارزشیابی به  .0

 ای را در رفتار خود نشان دهد.اخالق حرفه .0
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(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

 کارشناسیتحصیلی: یو رشته مقطع  هوشبری گروه آموزشی:   پیراپزشکی   دانشکده:
 -یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:       3      تعداد واحد:  مراقبتهای ويژه  نام درس:

  مکان برگزاری:                 :                        ساعت                    :زمان برگزاری کالس: روز

         ی،خانم مرادی مجدمعروف صديقدکتر :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(دکتر معروفی        مسئول درس:     تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید(: :رسشرح د

مکانات کاربرد تجهیزات و ا، درمانی و های تشخیصیقوانین و روش استاندارد ها، در این درس فراگیران با ساختار و تشکیالت،

تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران بدحال با اختالالت سیستم های مختلف بدن را که نیازمند توجهات  ،بخش آشنا شده

 می گیرند.ویژه هستند را فرا 

 هدف کلی:  

ماران بددحال  بت از بیامکانات و فراگیری مراق ،کاربرد تجهیزاتی و درمان ،یصیتشخ یروش ها آشنایی کلی با ساختار و تشکیالت

 های ویژهبستری در بخش مراقبت

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   تعاملی سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)   بحث گروهی

 و ارایه سمینار نمایش فیلم و اسالید: سایر موارد

  ف دانشجو:وظايف و تکالی

 هم تکالیف دقیق ارائه شده از طرف استاد مربوطاانج و در بحث گروهیفعال مشارکت  ،درس حضور فعال در کالس

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید   خته و گچت   وایت برد

 فیلم و پاورپویت:  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

نمره درصد 01م آزمون میان تر   نمره درصد 01آزمون پایان ترم   

 نمره درصد01 انجام تکالیف    نمره درصد 11شرکت فعال در کالس    

 نمره سمینار 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح  جور کردنی         ایچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی

 : ارایه سمینار سایر موارد

 :مطالعهمنابع پیشنهادی برای 
 :منابع انگلیسی 

1) Paul Marino. The ICU book.  Wolters Kluwer Health. Latest ed. 

2) Nancy H.Diepenbrock. Quick refrence to crtical care. 

3) Suzanne M.Burns. AACN Essentials of critical care Nursing. Latest ed. 

4) Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of Anesthesia. Churchill Livingstone.  Latest ed. 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 

 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 آقای دکتر معروفی، خانم مرادی مجد آن ویژه، انواع و ساختار تجهیزات و خط مشیهای تاریخچه مراقبت 1

 " ، پالس اکسی متری، کاپنوگرافیآن انواعو  کاربرد مانیتورینگ تنفسی 2

 " گنزتتر ورید مرکزی و سوانا، ک آن انواعو  مانیتورینگ همودینامیک 3

 " اختالالت تنفسی، نارسایی حاد تنفسی، دیسترس حاد تنفسی و اصول مراقبتی 4

 " تهویه مکانیکی، اهداف، انواع، کاربرد، مدهای ونتیالتور 5

6 PEEP ،روش جداسازی، کاربرد، عوارض آن " 

اختالالت  روسل تراپی، رادیوگرافی ساده قفسه سینه،آئو های اکسیژن درمانی کاربرد روش 7

 درجه حرارت و مراقبت از بیمار

" 

 " روانی، اختالالت خواب، زخم بستر و مراقبت از بیمار-ختالالت روحیا اصول کلی مراقبت از بیمار، 8

 درمانی، مراقبت ازو ، ارزیابی تشخیصی و اقدامات مراقبتی عمقی، پیشگیری هایترومبوز ورید 9

 نوزاد و سالمند بیمار
" 

گذاری، تغذیه وریدی و کاربرد، انواع، روش جای ،اصول حمایت تغذیه ای، حمایت تغذیه ای 11

 اقدامات مراقبتی 
" 

 " ر، انواع ایزوالسیونونتیالتو ناشی ازعفونت بیمارستانی، کنترل، منابع انتقال، پیشگیری، عفونت  11

های تنفس کمکی، اصول ساکشن، اسپیرومتری تشویقی و فیزیوتراپی قفسه سینه، اهداف، روش 12

 اقدامات مراقبتی  
" 

 " بندی آناختالالت شایع سیستم اعصاب مرکزی، تعیین سطح هوشیاری و امتیاز  13

قلبی، ضربان سازها و اصول کلی  های شایع، انواع نارسایی هایسیستم هدایتی قلب، اریتمی 14

 مراقبت از بیماران 

" 

اقدامات درمانی  اختالالت اسید و باز و تفسیر گازهای خون شریانی، نمونه برداری خون شریانی و 15

 مربوطهمراقبتی و 
" 

 " های محاسبه امتیاز دردهای تسکینی، اصول کنترل درد و آرام بخشی، روشمراقبت 16

های ویژه، تداخل دارویی، عوارض، اصول اخالقی مربوطه به بخش ج در واحد مراقبتداروهای رای 17

 های ویژه مراقبت
" 
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