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 سمٍ تؼبلی بب

 

 داوطکذٌ پرستبری ي مبمبيی   - زاد اسالمی ياحذ وجف آببد آداوطگبٌ 

  9387- 89سبل تحصيلی   ديمل ويمسب 

َای پزستاری جامع اس مددجًيان مبتال بٍ اختالالت اجٍُ ي مزاقبتآشىايي ي کسب مُارت فزاگیزان در خصًص پیشگیزی، مً :مقذمٍ

َا َای پزستاری بٍ وحًی کٍ فزاگیزان بتًاوىد ویاسَای مزاقبتي ايه گزيٌ را در مًاقع بحزاوي ي ايرصاوسحاد بز اساس فزايىد ي وظزيٍ

 شىاسايي ومًدٌ ي قادر بٍ پايش دقیق بیماران در شزايط حاد باشىد.

 

َای پزستاری جامع اس مددجًيان مبتال بٍ آشىايي ي کسب مُارت فزاگیزان در خصًص پیشگیزی، مًاجٍُ ي مزاقبت :َذف کلی

 اختالالت حاد

 

  اَذاف رفتبری:

 مفًُم اختالالت حاد را تًضیح دَد. .1

 َا را شزح دَد.پیشگیزی اس ايرصاوس .2

َا ي سًء مصزف ی، متابًلیکي، ريًی، کلیًی، مسمًمیتعزيقي، مغش-مزاقبتُای پزستاری وًيه را در اختالالت حاد )قلبي .3

 تًضیح دَد.مًاد( 

 پايش فًری بیمار با اختالل حاد را تًضیح دَد. .4

 کاربزد داريَا را در اختالالت حاد تًضیح دَد. .5

 وقش تغذيٍ در پیشگیزی ي درمان اختالالت حاد را تًضیح دَد. .6

 الت حاد ي خاوًادٌ آوُا را تًضیح دَد.وقش پزستار در اصالح سبک سودگي مددجًيان با اختال .7

 . مديزيت پزستاری در مًارد بحزان را شزح دَد .8

 . ، پرسص ٍ پاسخ ٍ بحث گرٍّیبا کوک ٍسایل کوک آهَزضی سخٌراًی  :ريش تذريس

  .درسی، ٍایت بَرد، ٍیذئَ پرٍشکتَر ْايٍسایل کوک آهَزضی ًیس عبارتٌذ از: کتاب

    َبی حبد داخلی ي جراحیاز اختالالت ي بيمبریپرستبری  وبم درس: 

 ياحذ کبرآمًزی 5/9-ياحذ وظری 5/9 تؼذاد ياحذ:

 کبرآمًزی-وظری  وًع ياحذ:

 کبرضىبسی ارضذ پرستبری رضتٍ تحصيلی: مقطغ ي 

 رايص : داخلی جراحیگ

 داريضىبسی اختصبصی، پبتًفيسيًلًشی، پبيص يضؼيت سالمت بسرگسبالن  پيطىيبز : دريس 

 7777تلفه داخلی دفتر: 

 ضىبٍ چُبر -ديضىبٍ   -يکطىبٍسبػبت حضًر در دفتر: 

 دکتر يسداوی -دکتر سلمبوی -آرربرزيه دکتر:  يهمذرس

 آرربرزيه دکترمسئًل درس: 

Email  : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir              

    

   ضىبٍ ديريز کالس : 

 9:99-8:39تطکيل کالس:  سبػت

 وذارد تبريخ امتحبن ميبن ترم:

 صبح 9سبػت  9/7/9389 تبريخ امتحبن پبيبن ترم:
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 بليتُبی فراگيران:ؼف
 ل درکالس،حضَرفعا -1

 ارائِ کٌفراًس ّاي هعیي ضذُ، -2

 ، ضرکت درآزهَى پایاى ترم  -3

 هصِ هااتا  هرتب  با عٌاٍیي درس، ارائِ خال -4

 هَارد هعیي ضذُارائِ طرح هذاخال  ٍ هراقبتْاي پرستاري هبتٌی بر  -5

 بخص تئًری)دٌ ومرٌ(: ريش ارزضيببی

 %5                                                                                                                              ضرکت فعال در کالس -

 %10                                                                                                     ارائِ خالهصِ هااتا  هرتب  با عٌاٍیي درس-

 % 40یاى دٍرُ                                                                                                                     پاضرکت در آزهَى   -

 %45                اساس الگَّاي هَرد ًظر                                                                                         ارائِ گسارش بر -

 :) دٌ ومرٌ(ريش ارزضيببی بخص ػملی
 % ًور50ُ       ضرکت در کارآهَزي بِ هصَر  فعال ٍ هطارکتی                                                                                      

 % ًور50ُ                                                                                     ارائِ پرٍشُ کارآهَزي                                          

 

  مىبغ اصلی درس:

ّاي پرستاريّا ٍ هراقبتّاي حاد ٍ اٍرشاًسّاي هرتب  با بیواريتوام کتب، هااتا  ٍ سایت  
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 بخص کبرآمًزی:

 

 حاد اختالالت تِ هثتال هذدجَیاى اص جاهع پشػتاسی ّای هشاقثت ٍ هَاجِْ پیـگیشی، خلَف دس فشاگیشاى هْاست کؼة ٍ آؿٌایی  کلی: َذف

 تَاًٌذ: ت فشاگیشاى کِ ًحَی تِ پشػتاسی ّای ًظشیِ ٍ فشآیٌذ اػاع تش

 

 .تاؿٌذ حاد ؿشایظ دس تیواساى دقیق پایؾ تِ قادس ٍ ًوَدُ ؿٌاػایی ّا اٍسطآًغ ٍ تحشاًی هَاقع دس سا گشٍُ ایي هشاقثتی ًیاصّای -1

 تـخیق ٍ فشآیٌذ تش هثتٌی عشٍقی قلثی حاد اختالالت دس خاف پشػتاسی هذاخالت ٍ ّا هشاقثت کاستشد اسائِ اختلاكی اّذاف -2

 پشػتاسی

 جلسبت درس محتوای درس مدرس

ٍ تكالیف داًـجَیاى عهعشفی دس گرٍُ استاداى  
 جلسِ اٍل

29/11/97  

خاًن دکتر 

 سلواًی

 کلیات ي مفًُم اختالالت حاد ي پیشگیزی

 ادپايش فًری بیمار با اختالل ح

 مزاقبتُای پزستاری در اختالالت حاد ريًی

 جلسِ دٍم

6/12/97  

خاًن دکتر 

 سلواًی
 مزاقبتُای پزستاری در اختالالت حاد ريًیادامٍ 

 جلسِ سَم

13/12/97  

خاًن دکتر 

 کلیًی  مزاقبتُای پزستاری در اختالالت حاد سلواًی
 جلسِ چْارم

20/12/97  

خاًن دکتر 

 کلیًی مزاقبتُای پزستاری در اختالالت حاد سلواًی
 جلسِ پٌجن

19/1/98  

خاًن دکتر 

 یسداًی
 وُا با اختالالت حاد آوقش پزستار در اصالح سبک سودگي مددجًيان ي خاوًادٌ 

نضطجلسِ   

26/1/98  

خاًن دکتر 

 یسداًی

 مديزيت پزستاری در مًارد بحزان -در پیشگیزی اس بحزان پزستاروقش 

 َای دارييي ي مًاد  مزاقبتُای پزستاری در مسمًمیت
ّفتنجلسِ   

2/2/98  

خاًن دکتر 

 یسداًی
 متابًلیک مزاقبتُای پزستاری در اختالالت حاد

ّطتنجلسِ   

9/2/98  

آقاي دکتر 

 آرربرزیي
 قبتُای پزستاری در اختالالت حاد قلبيمزا

ْنً جلسِ   

16/2/98  

آقاي دکتر 

 آرربرزیي
 مزاقبتُای پزستاری در اختالالت حاد قلبي

 جلسِ دّن

23/2/98  

آقاي دکتر 

 آرربرزیي
 مزاقبتُای پزستاری در اختالالت حاد مغشی

 جلسِ یازدّن

30/2/98  

آقاي دکتر 

 آرربرزیي
 مزاقبتُای پزستاری در اختالالت حاد مغشی

 جلسِ دٍازدّن

6//3/98  
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 پشػتاسی تـخیق ٍ فشآیٌذ تش هثتٌی هتاتَلیكی حاد اختالالت دس خاف پشػتاسی هذاخالت ٍ ّا هشاقثت تشدکاس اسائِ -3

 پشػتاسی تـخیق ٍ فشآیٌذ تش هثتٌی سیَی حاد اختالالت دس خاف پشػتاسی هذاخالت ٍ ّا هشاقثت کاستشد اسائِ -4

 پشػتاسی تـخیق ٍ فشآیٌذ تش هثتٌی َیکلی حاد اختالالت دس خاف پشػتاسی هذاخالت ٍ ّا هشاقثت کاستشد اسائِ -5

 پشػتاسی تـخیق ٍ تشفشآیٌذ هثتٌی هَاد هلشف ػَء ٍ هؼوَهیت حاد اختالالت دس خاف پشػتاسی هذاخالت ٍ ّا هشاقثت کاستشد اسائِ -6

 تـخیق ٍ فشآیٌذ تش هثتٌی تضسگؼاالى حاد اختالالت دس خاف پشػتاسی هذاخالت ٍ ّا هشاقثت کاستشد ٍ اسائِ -7

 ٍاجتواعی سٍاًی ٍضعیت تِ تَجِ تا ...... صًذگی سٍصهشُ ّای فعالیت ٍ داسٍیی ای، تغزیِ ّای هشاقثت تش تأکیذ تا پشػتاسی -8

 

 اكفْاى علَم پضؿكی داًـگاُ ّای تیواسػتاى ًغااٍسط )تضسگؼاالى حاد ّای تیواسی( جشاحی داخلی ّای تخؾ کلیِ  محيط:
 

 ؿذُ صهاًثٌذی تشًاهِ اػاع تش ریشتظ هشاکض ٍ یتالیٌ هحیظ تخؾ، دس فعال حضَس يظيفٍ داوطجً:

 

 ای تغزیِ ٍ داسٍیی هشاقثت تش تأکیذ تا پشػتاسی هٌتخة الگَی اػاع تش حاد اختالالت صهیٌِ دس پشػتاسی هشاقثت عشح ػِ اجشای ٍ اسائِ  تکبليف:

 هشتَعِ اػتاد حضَس تا تخؾ دس کالب طٍسًال یک اسائِ

 

 تش اػاع کاس گضاسؽ ٍ صؿیاتیاس فشم کوک تا  :ارزضيببی وحًٌ

 

 ًوشُ  6                                                      کبر ػملی

 ًوشُ   3 اوجبم تکبليف محًلٍ                                

 ًوشُ   1                      رػبيت وکبت اخالق حرفٍ ای

 

 وکبت ببليىی مًرد وظر در ارزضيببی ايه بخص: 
 هشتَعِ تخؾ تجْیضات ٍ لَاصم تا کاس كحیح اكَل ٍ اٍسطاًغ تخؾ فیضیكی خلَكیات تا آؿٌایی -1

 آى سعایت ٍ اٍسطاًؼی ّای هَقعیت دس تیواساى اص ثاًَیِ ٍ اٍلیِ تشسػی كحیح اكَل تا آؿٌایی -2

 آى سعایت ٍ تیواس ّای اٍلَیت تٌذی عثقِ ٍ تشیاط كحیح اكَل تا آؿٌایی -3

 آى سعایت ٍ سیَی قلثی ایؼت دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -4

  آى سعایت ٍ CPR هختلف هشاحل كحیح اكَل تا آؿٌایی -5

 آى سعایت ٍ ػاکـي كحیح اكَل تا آؿٌایی -6

 آى سعایت ٍ تشاپی اکؼیظى كحیح اكَل تا آؿٌایی -7

 - )فقشات ػتَى ٍ ػیٌِ قفؼِ اداسی، لیتٌاػ كَست، ٍ ػش لگي، ٍ ؿكن ّا، اًذام( تشٍها دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -8

 - )فقشات ػتَى ٍ ػیٌِ قفؼِ اداسی، تٌاػلی كَست، ٍ ػش لگي، ٍ ؿكن ّا، اًذام( تشٍها دچاس تیواس دس اٍلیِ اقذاهات كحیح اكَل تا آؿٌایی -9

 آى سعایت ٍ عشٍقی قلثی حاد هـكالت دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -11

 آى سعایت ٍ عشٍقی قلثی حاد هـكالت دچاس تیواس دس اٍلیِ قذاهاتا كحیح اكَل تا آؿٌایی -11

 آى سعایت ٍ هتاتَلیكی حاد هـكالت دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -12

 آى سعایت ٍ هتاتَلیكی حاد هـكالت دچاس تیواس دس اٍلیِ اقذاهات كحیح اكَل تا آؿٌایی -13

 آى سعایت ٍ کلیَی حاد هـكالت دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -14

 آى سعایت ٍ کلیَی حاد هـكالت دچاس تیواس دس اٍلیِ اقذاهات كحیح اكَل تا آؿٌایی -15

 آى سعایت ٍ سیَی حاد هـكالت دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -16
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 آى سعایت ٍ سیَی حاد هـكالت دچاس تیواس دس اٍلیِ اقذاهات كحیح اكَل تا آؿٌایی -17

 آى سعایت ٍ هَاد هلشف ػَء ٍ ّا هؼوَهیت حاد هـكالت دچاس تیواس اسصیاتی یحكح اكَل تا آؿٌایی -18

 آى سعایت ٍ هَاد هلشف ػَء ٍ ّا هؼوَهیت حاد هـكالت دچاس تیواس دس اٍلیِ اقذاهات كحیح اكَل تا آؿٌایی -19

 آى سعایت ٍ ًشم ًؼج تشٍهای دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -21

 آى سعایت ٍ ًشم تافت ّای آػیة دچاس تیواس دس اٍلیِ اهاتاقذ كحیح اكَل تا آؿٌایی -21

 آى سعایت ٍ خًَشیضی دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -22

 آى سعایت ٍ )فـاس ًقاط ٍ هؼتقین فـاس عضَ، تاالتشدى( خًَشیضی دچاس تیواس دس ٍیظُ ٍ اٍلیِ اقذاهات كحیح اكَل تا آؿٌایی -23

 آى سعایت ٍ )آًافیالکتیک کاسدیَطًیک، ػپتیک، ًشٍطًیک، ّیپٍَلویک،( ؿَک دچاس واستی اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -24

 آى سعایت ٍ ؿَک دچاس تیواس دس اٍلیِ اقذاهات كحیح اكَل تا آؿٌایی -25

 آى سعایت ٍ ادساسی تٌاػلی دػتگاُ ٍ لگي ٍ ؿكن تشٍهای دچاس تیواس اسصیاتی كحیح اكَل تا آؿٌایی -26

 آى سعایت ٍ ادساسی تٌاػلی دػتگاُ ٍ لگي ٍ ؿكن تشٍهای دچاس تیواس دس اٍلیِ u1575 تاقذاها كحیح اكَل تا آؿٌایی -27

 آى سعایت ٍ تحشاًی ؿشایظ دس خاًَادُ ٍ تیواس سٍاًی ًیاصّای تأهیي كحیح اكَل تا آؿٌایی -28

 


