
 بنام خدا                                                                       

 

  (Course Plan)  طرح جامع تدریس                                                 

 دانشجویان کارشناسی ارشد ویژه گروه فراگير :(تنفس) 1 اختصاصی ویژه مراقبت پرستاریعنوان درس: 

                                                                                                           واحد کارآموزی 1.5نظری و واحد 5/1تعداد واحد:  قلی زاده  نام استاد :  79اول  ل :نيمسا

و ایجاد توانایي های الزم در هنگام آشنایي فراگير با اصول مراقبتهای ویژه پرستاری دستگاه تنفس  هدف كلي درس :

 ارائه مراقبت به مددجویان و بيماران

 از دانشجویان انتظار می رود در پایان این درس نظری بتوانند: اهداف ویژه :

 تنفس را توضیح دهد.آناتومی دستگاه  -1

 ا توضیح دهد.فیزیولوژی دستگاه تنفس شامل راههای هوایی، فرایند تبادل گازها، هیپوکسی و هیپرکاپنه ر -2

 ارزیابی های پرستاری شامل شرح حال و معاینات بالینی را انجام دهد. -3

 ارزیابی پرستاری در مطالعات تشخیصی و ارزیابی فوری بیماران بدحال را شرح دهد. -4

 پرستاری شامل ناتوانی در پاک سازی راههای هوایی، الگوهای تنفسی غیر موثر و ... را توضیح دهدتشخیص های رایج  -5

 نارسایی حاد تنفسی را شرح دهد. -6

 سندرم دیسترس تنفسی حاد را توضیح دهد. -9

 بیماری مزمن انسدادی ریه را شرح دهد. -8

 پنومونی و انواع آن را توضیح دهد. -7

 سندرم اسپیراسیون را شرح دهد. -11

 بیماری های بدخیم ریوی را توضیح دهد. -11

 آپنه خواب را شرح دهد -12

 د.نکات پرستاری پیوند ریه را توضیح ده -13



 ترمبو آمبولی ریوی و پیشگیری از آن را شرح دهد. -14

 آمبولی وریدهای عمقی را توضیح دهد -15

 آمبولی ریه و درمان آن را شرح دهد. -16

و سمینار  پرسش و پاسخ سخنرانیبه منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث این درس به صورت روش تدریس :   

کمک آموزشی )شامل :تابلو، اورهد، پروژکتور، ،( به تناسب د ر ارا ئه مطالب استفاده خواهد تدریس میگردد. از وسایل  دانشجویی

 شد.

وظایف و تکاليف دانشجو:

 دانشجویان بایستی بطور مرتب و منظم در جلسات آموزش حضور داشته و حتی االمکان غیبت نداشته باشند. -1

ی قبلی در کالس حضور یابند تا با شرکت در بحث تجربیات خود را در اختیار الزم است دانشجویان با مطالعه منابع با امادگ  -2

 دیگران قرار داده و متقابال از دانش و تجربیات دیگران استفاده نمایند.

 تهیه دو بیب کارت از مقاالت جدید)دوسال اخیر( مرتبط با موضوعات  -3

ماهنگی استاد انتخاب نموده و با استفاده از مرور جامع بر منابع و هریک از دانشجویان موضوعاتی از جلسات  کالسی را با ه  -4

 مقاالت جدید و مرتبط مطالب را گردآوری و در کالس درس )با ذکر منابع استفاده شده( ارائه نماید.

 )  طراحي پيشگام تدریس  (() 

 

 شناسی ارشد ویژهدانشجویان کار: گروه فراگير (تنفس)اختصاصی ویژه مراقبت پرستاریعنوان درس : 

 قلی زادهنام استاد :                                                      79اول : نيمسال 

 واحد کارآموزی 1.5واحد نظری و  1.5: تعداد واحد        16-14:     ساعت كالس            چهارشنبه  روز برگزاری كالس  :

                                                                        

 مجری اهداف  جلسات موضوع جلسه

 :تبیین انتظارات _ارزشیابی آغازین   _معارفه اول  

 ه تنفسدستگافیزیولوژی آناتومی 

  –تعیین اهداف  _جایابی  _اطمینان از داشتن پیشنیازها  ،برقراری ارتباط

 د.دستگاه تنفس را بیان نمایفیزیولوژی آناتومی 

 اتیداس



  دوم

ارزیابی پرستاری شامل: شرح حال پرستاری، 

 معاینات بالینی،

 

 ارزیابی پرستاری شامل: شرح حال پرستاری، معاینات بالینی،

 را توضیح دهد.

 

 دانشجواستاد و 

و  ، تشخیص های پرستاریمطالعات تشخیصی سوم

 ارزیابی بیماران بدحال

ارزیابی بیمااران بادحال را   و  تشخیص های پرستاری ،مطالعات تشخیصی

 شرح دهد.

 استاد و دانشجو

 استادودانشجو نکات پرستاری پیوند ریه را شرح دهد. پیوند ریه  چهارم 

  نارسایی حاد تنفسی و سندرم دیسترس تنفسی پنجم

  

 دانشجواستاد و  را توضیح دهد.و سندرم دیسترس تنفسی  نارسایی حاد تنفسی

 استاد و دانشجو بیماری مزمن انسدادی ریه را شرح دهد.  ریه بیماری مزمن انسدادی ششم

 استادودانشجو بیماری های مجاری تنفسی و آسم را توضیح دهد.  بیماری های مجاری تنفسی و آسم هفتم 

  هشتم

  پنومونی و انواع آن

 دانشجواستاد و  پنومونی و انواع آن را شرح دهد.

 استاد و دانشجو راسیون را توضیح دهد.سندرم آسپی  سندرم آسپیراسیون نهم

 دانشجو و استاد بیماری های بدخیم ریوی را شرح دهد  بیماری های بدخیم ریوی دهم  

  یازدهم

  آپنه خواب

 دانشجواستاد و  آپنه خواب را توضیح دهد.



 استاد و دانشجو ی و آمبولی ریه را شرح دهد.درمان و پیشگیری ترومبوآمبولی های ورید مبوآمبولی های وریدی و آمبولی ریه وتر دوازدهم

 

   روش ارزشيابي دانشجو :

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 4 %21 شرکت فعال در مباحث درسیو  حضور منظم در کالس 1

 5 %25  ارائه تکالیف 2

 11 %55 ازمون پایان ترم  3

 21 %111 جمع 4

 ضميمه:

 سمينار دانشجویي:

ع مشخص شده )در کالس مشخص می شود( به طور کامل مطالعه کرده و مطالب را به صورت کتبی و دانشجو در مورد موضو

 .شفاهی)منابع مورد استفاده ذکر شود( در کالس ارائه دهد

 منابع مطالعه : 

 1-Smeltzer  Suzanne etal . Text book of Medical Surgical Nursing .USA :Lippincott  Willkines 

2010  

2- Black Joice M & Havack  Jane Hokanson .Medical Surgical Nursing Clinical Management for 

positive outcomes.USA:Sanders Elsevier .2009. 

3- Monehan etal .Phips Medical Surgical Nursing Health & Illness Perspective .USA:Mosbey 

Elsevier . 

4-Ackly, B.J & Ladwig, G.B. Nursing diagnosis hand book and evidenced based guide to 

planning care. Ninth edition.st 

5- http://www.nanda.org 

6-Alspach, Joanne. Core curriculum for critical Nursing. Last edition. 

7-Marinne C, Cathie, G, Barbara, D AACN Pocket Handbook of critical care nursing, Last 

edition.  

http://www.nanda.org/


 اصول طب داخلي هاریسون-8

 اصول طب داخلي سيسيل-9

  برونر و سودارث پرستاری داخلي جراحي-11

 

 


