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 99-99( مراقبت های ویژه در نیمسال اول سال تحصیلیlesson Planطرح درس روزانه )
 جلسه اول

 99شهریورماه تاریخ بازنگری: 
 

کارشناسی  ناپیوسته  مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:    هوشبری       پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 72/6/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51ساعت: روز:   چهارشنبه                         نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: خانم سوخک واحد 7تعداد واحد: 

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 
 

  عنوان درس : انواع لیدهایECG فعالیت الکتریکی قلب، محور الکتریکی قلب ، 

  هدف کلی درس :  آشنایی با انواع لیدهایECG فعالیت الکتریکی قلب، محور الکتریکی قلب ، 

 اهداف جزئی : 

  فعالیت الکتریکی قلب را شرح دهد 

 نقش و اهمیت انواع اشتقاق های قلبی را بداند 

 محور الکتریکی قلب بر اساس مسیر عبور دپوالریزاسیون در قلب را بداند 

  انواع موج های موجود در یکECG را بداند 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 منبع درس  :

 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

 5192و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم ،  ccu ،icuمراقبت های پرستاری ویژه در بخش 
  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه دوم

 
کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 1/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 مسئول درس: خانم سوخک واحد 7تعداد واحد: 

 مدرس:   خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 
 

 انواع آریتمی های سینوسیعنوان درس : 

 آشنایی با انواع آریتمی های سینوسیهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 برادی کاردی سینوسی را شرح دهد 

  بیان کندعالئم برادی کاردی سینوسی را 

 اهمیت درمان برادی کاردی سینوسی را بداند 

 تاکی کاردی سینوسی را شرح دهد 

 عالئم تاکی کاردی سینوسی را بیان کند 

 اهمیت درمان تاکی کاردی سینوسی را بداند 

 تفاوت آریتمی سینوسی تنفسی و غیر تنفسی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان آریتمی غیر تنفسی را بیان کند 

  تغییراتECG در آریتمی های سینوسی را بداند 

 روش آموزش :    سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 منبع درس  :
 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

  مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  ، 5192و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه سوم
 

کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 59/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 مسئول درس: خانم سوخک واحد 7تعداد واحد: 

 مدرس:  خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 
 

 انواع آریتمی های دهلیزی عنوان درس :

 آشنایی با انواع آریتمی های دهلیزیهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 انقباض زودرس دهلیزی را توضیح دهد 

  مربوط به انقباض زودرس دهلیزی را بداندعالئم الکتروکاردیوگرافی 

 تاکی کاردی حمله ای دهلیزی را توضیح دهد 

 اقدامات درمانی در تاکی کاردی حمله ای دهلیزی را بیان کند 

 فلوتر دهلیزی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فلوتر دهلیزی را بداند و به کارگیرد 

 فیبریالسیون دهلیزی را توضیح دهد 

  فیبریالسیون دهلیزی را بداند و به کارگیرد.اهمیت درمان در 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 منبع درس  :
 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

  مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  ، 5192و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه چهارم
 

کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 52/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 مسئول درس: خانم سوخک واحد 7تعداد واحد: 

 مدرس: خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 
 

 بطنی، آریتمی های جانکشنال-انواع بلوک های دهلیزیعنوان درس : 

 بطنی، آریتمی های جانکشنال-آشنایی با انواع بلوک های دهلیزیهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
  شرح دهد را 5بلوک درجه 

 را بیان کند 5تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

  را شرح دهد 7بلوک درجه 

 را بیان کند 7تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

  1بلوک درجه(CHBرا شرح دهد ) 

 را بیان کند 1تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با بلوک درجه 

 بطنی را بداند و به کارگیرد-اط با بلوک های دهلیزیاقدامات درمانی در ارتب 

 انواع آریتمی های جانکشنال را توضیح دهد 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی مرتبط با آریتمی های جانکشنال را بیان کند 

 دالیل بروز آریتمی های جانکشنال را بداند 

 کارگیرد اقدامات درمانی در ارتباط با آریتمی های جانکشنال را بداند و به 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 منبع درس  :
 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

  مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  ، 5192و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 
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 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 

 جلسه پنجم
 

کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 74/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 مسئول درس: خانم سوخک واحد 7تعداد واحد: 

 مدرس:  خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 
 

 عنوان درس : عالیم ، تشخیص و درمان انواع آریتمی های بطنی 

 هدف کلی درس :  آشنای با عالیم ، تشخیص و درمان انواع آریتمی های بطنی 

 اهداف جزئی : 

  انقباض زودرس بطنی را توضیح دهد 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس بطنی را بداند 

   چگونگی بروز پدیده R on Tرا توضیح دهد 

  اقدامات درمانی در زمان بروزR on T را بیان کند 

  انواعPVC بای ژمینه، تری ژمینه و کوادری ژمینه را نام ببرد 

  اهمیت شناخت و درمانPVC های خطرناک را بداند 

 تاکی کاردی بطنی را توضیح دهد 

  تغییراتECG در پدیده دورسادوپوینت را شرح دهد 

 فلوتر بطنی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فلوتر بطنی را بداند و به کارگیرد 

 انواع فیبریالسیون بطتی را توضیح دهد 

 ی را بداند و به کارگیرداهمیت درمان در فیبریالسیون بطن 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 منبع درس  :

 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

  مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  ، 5192و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  
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  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه ششم

 
کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 5/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 مسئول درس: خانم سوخک واحد 7تعداد واحد: 

 مدرس:  خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 
 

 عنوان درس : هیپرتروفی های بطنی و دهلیزی 

 هدف کلی درس :  آشنایی با هیپرتروفی های بطنی و دهلیزی 

  : اهداف جزئی 

  بیان کندتغییرات الکتروکاردیوگرافی در هیپرتروفی دهلیز راست را 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی در هیپرتروفی دهلیزچپ را بیان کند 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی در هیپرتروفی بطن راست را بیان کند 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی در هیپرتروفی بطن چپ را بیان کند 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 منبع درس  :

 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

  مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  ، 5192و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 هفتمجلسه 
 

کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 9/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 مسئول درس: خانم سوخک واحد 7تعداد واحد: 

 مدرس:  خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 
 

 و انواع پیس میکر ECGانفارکتوس میوکارد و تغییرات  عنوان درس :

 و انواع پیس میکر ECGآشنایی با انفارکتوس میوکارد و تغییرات هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درAnterior MI را شرح دهد 

 Antrolateral MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درAntrolateral MI را شرح دهد 

 Inferior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درInferior MI را شرح دهد 

 Posterior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درPosterior MI را شرح دهد 

 گذاشتن پیس میکر در بیماران را بداند اهمیت 

 طبقه بندی پیس میکر ها بر اساس روش کدگذاری را شرح دهد 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 منبع درس  :

 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

  مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  ، 5192و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 
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 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 

 شتمهجلسه 
 

کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 55/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 مسئول درس: خانم سوخک واحد 7تعداد واحد: 

 مدرس:  خانم سوخک دقیقه 99مدت کالس: 
 

 روش های امتیاز بندی بیماران-ضایعات حاد مغزی و نوروماسکوالر  عنوان درس :

 روش های امتیاز بندی بیماران-آشنایی با ضایعات حاد مغزی و نوروماسکوالر هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
  بخش های مختلفGCS scale را  وصف نماید 

  معایبGCS scale در بررسی وضعیت نورولوژیک را شرح دهد 

  بخش های مختلفFOUR scale  را وصف نماید 

  اهمیت بررسی وضعیت نورولوژیک با استفاده ازscale  مناسب در بیماران با ضایعات مغزی را بداند و به کار گیرد 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 

  مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  ، 5192و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 نهمجلسه 

 
کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 77/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  
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 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه
 نوع واحد: نظری 

 
 4تعداد دانشجویان  :

 وخکمسئول درس: خانم س واحد 7تعداد واحد: 
 خانم سیفیمدرس:  دقیقه 99مدت کالس: 

 
 استانداردهای بخش مراقبت های ویژه-ویژهتعریف واحد مراقبت های عنوان درس : 

 استانداردهای بخش مراقبت های ویژه-آشنایی با واحد مراقبت های ویژههدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
  .تاریخچه احداث بخش های مراقبت ویژه را شرح دهد 

  خصوصیات بیماران کاندید بستری شدن درICU .را توضیح دهد 

  را شرح دهد.محیط فیزیکی بخش ویژه 

  خصوصیات پرسنل بخشICU .را بیان نماید  

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 
3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 دهمجلسه 

 
. 

کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 79/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سوخکمسئول درس: خانم  واحد 7تعداد واحد: 

 خانم سیفیمدرس:  دقیقه 99مدت کالس: 
 

 کنترل عفونت در بخش مراقبت ها ی ویژهعنوان درس : 

 کنترل عفونت در بخش مراقبت ها ی ویژهآشنایی با هدف کلی درس :  
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 اهداف جزئی : 

 عفونت ریوی از نظر تماس با پاتوژن های محیطی، وجود راه هوایی مصنوعی ، بی تحرکی طوالنی مدت و  ابتال به

 تغذیه ناکافی را شرح دهد.

 .آنتی بیوتیک های مناسب را با توجه به تست آنتی بیوگرام شناخته و بکار گیرد 

  نقش و اهمیتchest –physio .را در جلوگیری از عفونت های ریوی بداند 

 میت اهchest –physio .را در دفع ترشحات ریوی بداند  

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 
3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 یازدهمجلسه 

 
کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         زینب)س(پرستاری حضرت :  دانشکده
 هوشبری

 6/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 سوخکمسئول درس: خانم  واحد 7تعداد واحد: 

 خانم سیفی مدرس: دقیقه 99مدت کالس: 
 

 نارسایی تنفسیعنوان درس : 

 نارسایی تنفسیآشنایی با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 فیزیک انتشار گازهای تنفسی از خالل غشا تنفسی را شرح دهد 

  های بافتی را توضیح دهد.فیزیگ تبادالت در سطح سلول 

  نحوه انتقال اکسیژن وCO2 .را در خون توضیح دهد 

  عوامل موثر در بروزARDS .را بیان نماید  

 .انواع نارسایی تنفسی را نام ببرد 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
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 (Power pointو وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) ماژیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 
3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 دوازدهمجلسه 

 
کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 51/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژهنام درس 

 نوع واحد: نظری 
 

 4تعداد دانشجویان  :

 سوخکمسئول درس: خانم  واحد 7تعداد واحد: 

 خانم سیفی مدرس: دقیقه 99مدت کالس: 
 

 تهویه مکانیکیعنوان درس : 

 مدهای ونتیالتورواع نآشنایی با اهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

  .موارد استفاده بالینی از تهویه مکانیکی را توصیف نماید 

 .انواع ماشین های تهویه مصنوعی را شرح دهد 

 .مدها ی یا طرح های تهویه ای را شرح دهد 

 .اثرات جانبی تهویه مکانیکی را شرح دهد 

 .اندیکاسیون های تهویه مصنوعی را توصیف کند  

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 
3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 
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 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 سیزدهم جلسه

 
کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 79/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 سوخکمسئول درس: خانم  واحد 7تعداد واحد: 

 :  خانم سیفیمدرس دقیقه 99مدت کالس: 
 

 تهویه مکانیکیعنوان درس : 

 روش های جداسازی بیمار از ونتیالتورآشنایی با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
  .معیارهای جدا کردن بیمار از ونتیالتور را توضیح دهد 

  جداسازی را شرح دهد.روش های  

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 
3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه چهاردهم

 
کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         زینب)س(پرستاری حضرت :  دانشکده
 هوشبری

 72/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  نام درس )واحد(  :  مراقبت ها ی ویژه

 نوع واحد: نظری 
 

 4دانشجویان  :تعداد 

 سوخکمسئول درس: خانم  واحد 7تعداد واحد: 

 :  خانم سیفیمدرس دقیقه 99مدت کالس: 
 

 آنالیز گازهای خون شریانیعنوان درس : 

 آنالیز گازهای خون شریانیآشنایی با هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

  را شرح دهد.اسیدوز متابولیک و اسیدوز تنفسی ناشی از اختالالت الکترولیتی 

 .درمان اسیدوز متابولیک و تنفسی را توصیف کند 

 .درمان آلکالوز تنفسی و متابولیک را شرح دهد  

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 
3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1   مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 پانزدهمجلسه 

 
کارشناسی  ناپیوسته  گروه آموزشی:    هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 هوشبری

 4/59/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 51-51روز:   چهارشنبه                        ساعت:  مراقبت ها ی ویژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری 
 

 4تعداد دانشجویان  :
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 سوخکمسئول درس: خانم  واحد 7تعداد واحد: 

 :  خانم سیفیمدرس دقیقه 99مدت کالس: 
 

 mods-شوکعنوان درس : 

 با انواع شوکآشنایی هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
  .انواع شوک را نام ببرد 

 .مکانیسم ایجاد شوک را بیان نماید 

 .اثرات شوک بر سیستم های مختلف بدن را بیان نماید 

 روش آموزش :               سخنرانی                                                       
 (Power pointپروژکتور، اسالید )ماژیک و وایت برد، ویدئو امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1-The ICU book. Paul L, Marino Ind latest ed. 
2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E. burford. { ed. 
3- Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 
4- Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  دقیقه  59مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  51مدت زمان :    

 دقیقه   79مدت زمان:      

  دقیقه  1   مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  1مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 


