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 1044-1041در نیمسال اول سال تحصیلی  99انشجویان هوشبری ورودی  مراقبت های ویژه د ترکیبی (lesson Planطرح درس روزانه )
 جلسه اول

 
 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     هوشبریگروه آموزشی:                :    پرستاری     دانشکده

 32/6/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  
 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 1تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری
 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:

 سيفيمدرس: خانم  دقيقه 04مدت كالس: 
 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 استانداردهای بخش مراقبت های ویژه-ویژه تعریف واحد مراقبت های:  جلسهعنوان 

 .را شرح دهد واحد مراقبت های ویژه را بشناسد و استانداردهای بخش مراقبت های ویژه  : جلسه هدف کلی

 :  اختصاصی اهداف
 .طب مراقبت ويژه را تعريف كند 

  .تاريخچه احداث بخش های مراقبت ويژه را شرح دهد 

  خصوصيات بيماران كانديد بستری شدن درICU .را توضيح دهد 

 .انواع بخش های ويژه را نام ببرد 

  محيط فيزيکي بخشICU .را شرح دهد 

  خصوصيات پرسنل بخشICU .را بيان نمايد  

  معيارهای ترخيص بيماران ازICU .را نام ببرد 

 بخش های ويژه را توضيح دهد. راهکارهای جلوگيری از محروميت حسي و تحريک بيش از حد حسي در 

  محيط فيزيکي بخشCCU  .را شرح دهد 

  خصوصيات پرسنل بخشCCU  .را بيان نمايد 

 مجازی           : روش آموزش

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکي:  امکانات آموزشی

         ازمون ميان ترم:    فعالیت آموزشی

 خواهد شد. متعاقبا اعالم:  عنوان و نوع آزمون

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
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 جلسه دوم
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 24/6/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 سيفيمدرس: خانم  دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 كنترل عفونت در بخش مراقبت ها ی ويژه :جلسهعنوان 

 نحوه كنترل عفونت در بخش مراقبت ها ی ويژه را شرح دهد.  : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 فاكتورهای موثر در بروز عفونت در بخش های ويژه را نام ببرد. 

 .كانون های عفوني در بخش های ويژه را نام ببرد 

 .ميکروارگانيسم های شايع در بروز عفونت در بخش های ويژه را بشناسد 

 .منابع بالقوه عفونت در بخش های ويژه را بشناسد 

 .معيارهای عمومي در كنترل عفونت در بخش های ويژه را توضيح دهد 

 .معيارهای اختصاصي در كنترل عفونت در بخش های ويژه را توضيح دهد 

 .عوامل ضد عفوني كننده را بشناسد 

 .كاربرد هر يک از موانع حفاظتي در كنترل عفونت را بداند 

 ذكر نمايد.توژن های قابل انتقال از طريق خون را پا 

 .پاتوژن های قابل انتقال از طريق هوا را ذكر نمايد 

 مجازی           : روش آموزش

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکي:  امکانات آموزشی

           آزمون ميان ترم:    فعالیت آموزشی

 خواهد شد.متعاقبا اعالم :  عنوان و نوع آزمون

 منبع درس : 

 - The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

 پرستاری ویژه در بخش  م عسکری. مراقبت هایccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:        مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه سوم

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 6/7/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14ساعت:     روز:   سه شنبه                    مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 1تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری
 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:

 سيفيمدرس: خانم  دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 ...( CVP)كاپنومتری، پالس اكسي متری،  مانيتورينگ هموديناميک :جلسهعنوان 

مربوط به دستگاه تنفس و گردش خون و قلب، تجهيزات و مانيتورينگ های  هموديناميک مورد استفاده در بخش مفاهيم كلي   : جلسههدف کلی 
 را شرح دهد.های ويژه 

 :  اختصاصیاهداف 
 موارد کنتر اندیکاسیونcvp .را بیان کند 

 .موارد کنتر اندیکاسیون کاتتر فشار شریانی را بیان کند 

  فشار شریان ریوی را بیان کند.موارد کنتر اندیکاسیون کاتتر 

  طریقه اندازه گیریcvp .را بطور صحیح توصیف و بکارگیرد 

  زمان اندازه گیریcvp را درICU .و مقادیر نرمال آن را بداند 

 میزان طبیعیPCWP .را بداند 

  کنترلPCWP .را در زمان خاص و افزایش آن و خطرات مرتبط را قید نماید 

 ماران با کاتتر مراقبت های پرستاری از بیcvp .را بیان نماید 

 .مراقبت های پرستاری از بیماران با کاتتر سوان گنز را بیان نماید 

 .مراقبت های پرستاری از بیماران با کاتتر شریانی را بیان نماید 

 .لزوم استفاده از پالس اکسی متری را بداند 

 .عوارض استفاده از پروب پالس اکسی متر بیان نماید 

 اده از کاپنوگرافی را بیان نماید.لزوم استف 

 .امواج کاپنوگرافی را تفسیر نماید 

  علل افزایش و کاهشco2 انتهای بازدمی را نام ببرد 

 مجازی           : روش آموزش

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکي:  امکانات آموزشی

           میان ترم:   فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

    : دقيقه  14مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه چهارم
 
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 10/7/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-13شنبه                        ساعت:چهارروز:    مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 سيفيمدرس: خانم  دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 mods-شوک:  جلسهعنوان 

 انواع شوک را بشناسد.  : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصی اهداف
  .انواع شوک را نام ببرد 

 .مکانيسم ايجاد شوک را بيان نمايد 

 .اثرات شوک بر سيستم های مختلف بدن را بيان نمايد 

 .عاليم شوک هموراژيک را نام ببرد 

 .عاليم شوک سپتيک را نام ببرد 

 .عاليم شوک توزيعي را نام ببرد 

 .مراقبت های پرستاری در انواع شوک را توضيح دهد 

 MODS .را تعريف كند 

 مجازی           : روش آموزش

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکي:  امکانات آموزشی

          ميان ترم:    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

 منبع درس : 

 - The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه پنجم 
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 34/7/1044ارائه درس :تاريخ  1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 سيفيمدرس: خانم  دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 نارسايي تنفسي:  جلسه عنوان
 انواع نارسايي تنفسي و مراقبت های پرستاری آن را توضيح دهد.  : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .انواع نارسايي تنفسي را نام ببرد 
 .علل نارسايي تنفسي هيپوكسميک همراه با هيپركاپني را ذكر نمايد 

  نمايد.علل نارسايي تنفسي هيپوكسميک بدون هيپركاپني را ذكر 

 .عاليم نارسايي تنفسي را نام ببرد 

 .مراقبت های پرستاری در نارسايي تنفسي را توضيح دهد 

 .سندرم زجر تنفسي را تعريف نمايد 

 .ريسک فاكتورهای بروز سندرم زجر تنفسي را بشناسد 

 .مراقبت های پرستاری در سندرم زجر تنفسي بالغين را شرح دهد 

 (انالين)مجازی           : روش آموزش

 adobe connect:  امکانات آموزشی

          ميان ترم:    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

 منبع درس : 

 - The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه ششم
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 37/7/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14ساعت:                        سه شنبهروز:   مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 سيفيمدرس: خانم  دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 تهويه مکانيکي:  جلسهعنوان 
 انواع  روش های حمايت تهويه ای و تنفس مکانيکي را شرح دهد.  : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  .موارد استفاده از ونتيالتور را ذكر نمايد 

 تهويه مکانيکي را نام ببرد. معيارهای عيني نياز بيمار به 

 .مشخصات دستگاه تهويه مکانيکي را شرح دهد 

 .انواع دستگاه های تهويه مکانيکي بر اساس نحوه رانش هوا را نام ببرد 

 .انواع كلي دستگاه های تهويه مکانيکي فشار مثبت را نام ببرد 

 را ذكر نمايد. طبقه بندی دستگاه های تهويه مکانيکي فشار مثبت بر اساس مدت استفاده 

 مجازی           : روش آموزش

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکي:  امکانات آموزشی

 تکليف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

 منبع درس : 

 - The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه هفتم
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 1/8/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-13شنبه                        ساعت:چهار:   روز مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 سيفيمدرس: خانم  دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 تهويه مکانيکي: جلسهعنوان 

 انواع  روش های حمايت تهويه ای و تنفس مکانيکي را شرح دهد.  : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
  انواع مد هایCMV,IMV,ACV,SIMV,MMV,SPONT,PCV,PSV,PEEP,CPAP,NEEP .را توضيح دهد 

 فاده از يا و عوارض استتت را ذكر  CMV,IMV,ACV,SIMV,MMV,SPONT,PCV,PSV,PEEP,CPAP,NEEPمزا

 نمايد.

 .معيارهای جدا سازی بيمار از ونتيالتور را نام ببرد 

  بيمار از ونتيالتور را توضيح دهد.مراحل جداسازی 

 مجازی           : وزشروش آم

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکي:  امکانات آموزشی

 تکليف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

 منبع درس : 

 - The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU 9911ری. تهران. مارینو. انتشارات بش 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:        مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه هشتم
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 11/8/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 سيفيمدرس: خانم  دقيقه 04مدت كالس: 

 99تاريخ بازنگری: شهريورماه 
 

 اختالالت شايع آب و الکتروليت ها :جلسهعنوان 

  را بشناسد. اختالالت شايع آب و الکتروليت هاانواع :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصی اهداف
 وضعيت طبيعي آب و الکتروليت ها را توضيح دهد. 

   را مقايسه نمايد.مفاهيم اسمز، انتشار، فيلتراسيون و انتقال فعال 

  د.نقش كليه ها، ريه ها و غدد درون ريز را در مورد تنظيم حجم و تركيب مايعات بدن شرح ده 

  پاتوفيزيولوژی هيپوولمي و هيپرولمي را توضيح دهد. 

 با آن را وصف نمايد.هيپوناترمي، هيپرناترمي و عوارض مرتبط زيولوژی ايجاد پاتوفي 

 هيپركالمي، هيپوكالمي و عوارض مرتبط با آن را شرح دهد.زيولوژی ايجاد پاتوفي 

 هيپركلسمي و هيپو كلسمي و عوارض همراه آن را توضيح دهد.زيولوژی ايجاد پاتوفي 

  ي يپرناترمي، هيپوناترمهيپو كالمي، هيپركالمي، هيپوكلسمي، هيپركلسمي ، هدر پرستاری های علت، عاليم، درمان و مراقبت

 را بداند.

 مجازی           : روش آموزش

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکي:  امکانات آموزشی

 تکليف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

 منبع درس : 
.1 Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical SurgicalNursing 

.(Ended). Philadelphia: Lippincott. 
 
.2 Black JM,hawks,JH,Keene,AM.MedicalSurgicalNursing.(Ended).Philadelphia:Saunders 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه نهم
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 18/8/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 ABG اختالالت اسيد و باز و تفسير عنوان جلسه :

 ABGاسيد و باز و تفسير اختالالت آشنايي با هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 .انواع اختالالت اسید و باز را نام ببرد 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با اسیدوز تنفسی را بیان نماید 

  ،عالیم و نحوه مقابله با اسیدوز متابولیک را بیان نماید.علل 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با الکالوز تنفسی را بیان نماید 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با آلکالوز متابولیک را بیان نماید 

  برگهABG .را تفسیر نماید 

 اختالالت اسیدوز و الکالوز را افتراق دهد 

       سخنراني و پرسش و پاسخ حضوریروش آموزش :  

 وكتورژويديو پر ،تخته وايت برد امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

 یژه پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های وICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه دهم
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 31/8/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3واحد:تعداد 
 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 روش های امتياز بندی بيماران-ضايعات حاد مغزی و نوروماسکوالر  عنوان جلسه :

 روش های امتياز بندی بيماران-ضايعات حاد مغزی و نوروماسکوالر آشنايي با هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
  بخش های مختلفGCS scale را  وصف نمايد 

  معايبGCS scale در بررسي وضعيت نورولوژيک را شرح دهد 

  بخش های مختلفFOUR scale  را وصف نمايد 

  اهميت بررسي وضعيت نورولوژيک با استفاده ازscale مناسب در بيماران با ضايعات مغزی را بداند و به كار گيرد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

 .اصول مراقبت های ویژه  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامیICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه يازدهم
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 3/9/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 خواب و اداره درد، پيشگيری از زخم بستر در بخش های ويژه عنوان جلسه :

 زخم بستر در بخش های ويژهخواب و اداره درد، پيشگيری از مفاهيم آشنايي با هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
  بخش های مختلفGCS scale را  وصف نمايد 

  معايبGCS scale در بررسي وضعيت نورولوژيک را شرح دهد 

  بخش های مختلفFOUR scale  را وصف نمايد 

  اهميت بررسي وضعيت نورولوژيک با استفاده ازscale مناسب در بيماران با ضايعات مغزی را بداند و به كار گيرد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 خواهد شد.متعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

 پرستاری ویژه در بخش  م عسکری. مراقبت هایccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه دوازدهم
 
 

 :    پرستاری                 گروه آموزشی:    هوشبری                    مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی ناپیوسته هوشبریدانشکده

 9/9/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14ساعت:               روز:   سه شنبه          مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  
 نوع واحد: نظری

 
 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:

 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 
 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 

  مقدمه ای بر الکتروكارديوگرام     عنوان جلسه :

 ، فعاليت الکتريکي قلب، محور الکتريکي قلب ECGآشنايي با انواع ليدهای هدف كلي جلسه :  

 

 اهداف اختصاصي : 
 فعاليت الکتريکي قلب را شرح دهد 

 نقش و اهميت انواع اشتقاق های قلبي را بداند 

 محور الکتريکي قلب بر اساس مسير عبور دپوالريزاسيون در قلب را بداند 

  انواع موج های موجود در يکECG را بداند 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  های ویژه پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبتICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 سيزدهمجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده
 16/9/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 1تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری
 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:

 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 
 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 انواع آريتمي های سينوسي و دهليزیعنوان جلسه : 

 انواع آريتمي های سينوسيآشنايي با هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 رادی كاردی سينوسي را شرح دهدب 

 عالئم برادی كاردی سينوسي را بيان كند 

 اهميت درمان برادی كاردی سينوسي را بداند 

 تاكي كاردی سينوسي را شرح دهد 

 عالئم تاكي كاردی سينوسي را بيان كند 

 اهميت درمان تاكي كاردی سينوسي را بداند 

 دهد تفاوت آريتمي سينوسي تنفسي و غير تنفسي را توضيح 

 اهميت درمان آريتمي غير تنفسي را بيان كند 

  تغييراتECG در آريتمي های سينوسي را بداند 

 برادی كاردی سينوسي را شرح دهد 

 عالئم برادی كاردی سينوسي را بيان كند 

 اهميت درمان برادی كاردی سينوسي را بداند 

 تاكي كاردی سينوسي را شرح دهد 

  كندعالئم تاكي كاردی سينوسي را بيان 

 اهميت درمان تاكي كاردی سينوسي را بداند 

 تفاوت آريتمي سينوسي تنفسي و غير تنفسي را توضيح دهد 

 اهميت درمان آريتمي غير تنفسي را بيان كند 

  تغييراتECG در آريتمي های سينوسي را بداند 

 مجازی         روش آموزش :  

 الکترونيکينرم افزار توليد محتوای امکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

    : دقيقه  14مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 دهمجلسه چهار

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 32/9/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 1تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری
 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:

 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 عاليم ، تشخيص و درمان انواع آريتمي های بطني عنوان جلسه :

 عاليم ، تشخيص و درمان انواع آريتمي های بطنيآشنايي با هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 انقباض زودرس بطني را توضيح دهد 

  الکتروكارديوگرافي مربوط به انقباض زودرس بطني را بداندتغييرات 

   چگونگي بروز پديده R on Tرا توضيح دهد 

  اقدامات درماني در زمان بروزR on T را بيان كند 

  انواعPVC بای ژمينه، تری ژمينه و كوادری ژمينه را نام ببرد 

  اهميت شناخت و درمانPVC های خطرناک را بداند 

  بطني را توضيح دهدتاكي كاردی 

  تغييراتECG در پديده دورسادوپوينت را شرح دهد 

 فلوتر بطني را توضيح دهد 

 اهميت درمان در فلوتر بطني را بداند و به كارگيرد 

 انواع فيبريالسيون بطتي را توضيح دهد 

 اهميت درمان در فيبريالسيون بطني را بداند و به كارگيرد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU 9911نو. انتشارات بشری. تهران. ماری 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

    : دقيقه  14مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 چلسه پانزدهم
 
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 24/9/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:   سه شنبه                        ساعت: مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 بطني-انواع بلوک های دهليزی عنوان جلسه :

 بطني-انواع بلوک های دهليزیآشنايي با هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
  را شرح دهد 1بلوک درجه 

 را بيان كند 1با بلوک درجه تغييرات الکتروكارديوگرافي مرتبط 

  را شرح دهد 3بلوک درجه 

 را بيان كند 3تغييرات الکتروكارديوگرافي مرتبط با بلوک درجه 

  2بلوک درجه(CHBرا شرح دهد ) 

 را بيان كند 2تغييرات الکتروكارديوگرافي مرتبط با بلوک درجه 

 كارگيرد بطني را بداند و به-اقدامات درماني در ارتباط با بلوک های دهليزی 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

 ارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژه پل ال مICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu، icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 
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 جلسه شانزدهم
 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 7/14/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14ساعت:روز:   سه شنبه                         مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 هيپرتروفي های بطني و دهليزی عنوان جلسه :

 هيپرتروفي های بطني و دهليزیآشنايي با هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 تغييرات الکتروكارديوگرافي در هيپرتروفي دهليز راست را بيان كند 

 تغييرات الکتروكارديوگرافي در هيپرتروفي دهليزچپ را بيان كند 

 تغييرات الکتروكارديوگرافي در هيپرتروفي بطن راست را بيان كند 

 تغييرات الکتروكارديوگرافي در هيپرتروفي بطن چپ را بيان كند 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

 .اصول مراقبت های ویژه  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامیICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 
 
 
 
 
 



17 

 

 
 دهم هفجلسه 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری گروه آموزشی:                 :    پرستاری     دانشکده

 8/14/1044تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-13شنبه                        ساعت: چهارروز:    مراقبتهای ويژهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 1تعداد دانشجويان  :

 سيفيمسئول درس: خانم  3تعداد واحد:
 مدرس: دكتر رضوی دقيقه 04مدت كالس: 

 1044تاريخ بازنگری: شهريورماه 

 
 و انواع پيس ميکر ECGانفاركتوس ميوكارد و تغييرات  عنوان جلسه :

 و انواع پيس ميکر ECGانفاركتوس ميوكارد و تغييرات آشنايي با هدف كلي جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
 MI را توضيح دهد 

  تغييراتECG  درAnterior MI را شرح دهد 

 Antrolateral MI را توضيح دهد 

  تغييراتECG  درAntrolateral MI را شرح دهد 

 Inferior MI را توضيح دهد 

  تغييراتECG  درInferior MI را شرح دهد 

 Posterior MI را توضيح دهد 

  تغييراتECG  درPosterior MI را شرح دهد 

 اهميت گذاشتن پيس ميکر در بيماران را بداند 

 طبقه بندی پيس ميکر ها بر اساس روش كدگذاری را شرح دهد 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 پروژه        /        تاالر گفتگو     تکليف          /     فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

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

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  پل ال مارینو. مترجمین: ا مرادی مقدم، پ سامی. اصول مراقبت های ویژهICU  .9911مارینو. انتشارات بشری. تهران 

  م ذاکری مقدم، م علی اصغر پور. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu  9911و دیالیز. انتشارات اندیشه رفیع. تهران. 

  م عسکری. مراقبت های پرستاری ویژه در بخشccu ،icu . 9911و دیالیز. ویرایش چهارم 

 دقيقه  14مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقيقه 11مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 


