
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       

 (icuقبت ویژه )پرستاری مرا : نام درس
 واحد تئوری1.2 واحد: تعداد

 پرستاری رشته تحصیلی:
 6ترم 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته

 برگزاری: نحوه 
الکترونیک در بستر سامانه 

 نوید و حضوری 

  مدرس:
 خانم حسین آبادی

-1400تحصیلی  دومنیمسال 
1401 

 
 د مراقبتی تشخیصی و درمانی  بیماران در وضعیت بحرانی و نحوه کاربرد وسایل تجهیزات و نحوه اداره بخش های مراقبت ویژهآشنایی دانشجو با روش های جدی: هدف کلی درس

 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1 22/12/1400 

 ارائه طرح درس -1

 تاریخچه پیدایش و-2

پرسنل شاغل و  خصوصیات فیزیکی

 ICU در بخش

 اننیاز های مراقبتی بیمار-3

 ICUبستری در بخش 

 

 

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

جواد   ستوت   ایعوامل موور  در  -1
 وضیح دهند.بخش هاي  یژه را ت

را   ICUخصوصیات فیزیكی بخش  -2

 توضیح دهد. 
را   ICU یژسی هاي پ سنل بخوش  -3

 نام بب د .
نیاز هاي م اقبتی بیموارا  بتوت ي  -4

در بخش را ب  اساس سیتتم هواي 
  تحلیل کند.مختلف بدنی 

 ناختیش

 عاطفی
 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

نوید   
 حضوري

 

ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 

 اموزشی
 کتب م جع

 پادکتت

 دقیقه 60

ش کت در  

بحث هاي 

س  هی ، 
 احبهمص

 

آغازین 

 ) ر دي(
 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای واند شامل: سخنرانی، مباحثهتیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نین( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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شایعت ین عوارض بتت ي بوود  در  -5

 را نام بب د .  ICUبخش 

 حیطه عاطفیب(  
در مباحث مط ح شوده مشوارکت  -1

 )ش کت در سفتگو( داشته باشد

با عالقه مطالب اضافی را از منوابع  -2

 دیگ  تهیه کند

2 21/1/1401 

آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی 

 سیستم تنفسی

عوامل تاثیر و  مکانیسم کنترل تنفس

 گذار بر تهویه ریوی و اختالالت ان

 

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:

قتوومت هوواي مختلووف سیتووتم  -1

را نووام    تحتووانی تنفتووی فوقووانی
 بب د 

  حجوم هواي  ظ فیت هواي ریووي -2
 مقایته کند  هم ریوي را با

عواموول توواری  سوو ار بوو  تهویووه    -3

پ فیووووگ  سازهوووا را در خوووو  
 توضیح دهد 

دي   نحووووه انتقووواژ اکتووویژ   -4
اکتووید کوو بن در خووو  را شوو ح 

 دهد 

نی انفكوا  اکتویژ  از هموو منح -5

 سلوبین را توضیح دهد 

توواری  اسووید ز   آلكووالوز را بوو   -6
 .منحنی با هم مقایته کند

 ( حیطه عاطفیب
در مباحث مطو ح شوده مشوارکت 

 )ش کت در سفتگو( داشته باشد

 ناختیش
 عاطفی

 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

نوید   

 حضوري

ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 

 اموزشی
 کتب م جع

 پادکتت

 دقیقه 90

ش کت در  
بحث هاي 

 س  هی ، 
 

اي یا م حله
 تكوینی،
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با عالقه مطالب اضوافی را از منوابع 

 دیگ  تهیه کند

 آشنایی با اختالالت اسید و باز 28/1/1401 3

 دانشجو قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی

انواع اختالالت اسوید   بواز را نوام  -1

 بب د.
علل،عالیم،تشوووخی    درموووا   -2

ه یک از اختالالت اسوید   بواز را 

 توضیح دهد.
مكانیزم هاي فیزیوو لوگیوک موور   -3

بوواز را در تنظوویم تعووادژ اسووید   
 ش ح دهند

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مط ح شوده مشوارکت  -1

 )ش کت در سفتگو( داشته باشد

با عالقه مطالب اضافی را از منوابع  -2
 دیگ  تهیه کند

 ناختیش
 عاطفی

 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

نوید   

 حضوري

ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 
 اموزشی

 کتب م جع

 پادکتت

 دقیقه 90

ش کت در  
بحث هاي 

ارائه س  هی ، 
تكالیف 

 ارسالی

 

اي یا م حله
 تكوینی،

 

 گاز های خون شریانی بررسی 5/2/1401 4

 دانشجویا  قادر باشند:

 الف( حیطه شناختی
مقادی  طبیعی ه  یک از پارامت   -1

را  ABG هاي موجود در ب سه
  توضیح دهد

نحوه خو  سی ي ش یانی   عوارض  -2

  آ  را توضیح دهد
ایج ساز هاي خو  ب  اساس نت -3

ش یانی  نوع اختالژ موجود را 

 ناختیش
 عاطفی

 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

نوید   

 حضوري

ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 

 موزشیا
 کتب م جع

 پادکتت

 دقیقه 90

ش کت در  
بحث هاي 

ارائه س  هی ، 
به موقع 

تكالیف 

 ارسالی
 

اي یا م حله
 تكوینی،

 تشخیصی
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 تشخی  دهد /

 ب( حیطه عاطفی

در مباحث مط ح شوده مشوارکت  -1
 )ش کت در سفتگو( داشته باشد

با عالقه مطالب اضافی را از منابع دیگو  
 تهیه کند

5 11/2/1401 
سندروم دیسترس تنفسی حاد 

(ARDS) 

 دانشجویا  قادر باشند :

 الف( حیطه شناختی

را شوو ح  ARDSپوواتوفیزیولوگي  -1
 دهند 

 ح دهند عالئم بالینی بیماري را توضی -2
م احل بیماري   تغیی ات پواتوفیزیو  -3

لوگیک م بوط به ه  م حله را شو ح 
 دهند 

درما  بیماري را ب  اساس یافته هاي  -4

 جدید توضیح دهند 

م اقبت هاي پ سوتاري از بیموار را  -5

ب اساس ف ایند پ سوتاري توضویح 
  دهند

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطو ح شوده مشوارکت  -1

 داشته باشد

لب اضوافی را از منوابع با عالقه مطا -2
 دیگ  تهیه کند

 ناختیش
 عاطفی

 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

نوید   

 حضوري

ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 

 اموزشی
 کتب م جع

 پادکتت

 دقیقه 90

ش کت در  
بحث هاي 

ارائه س  هی ، 
به موقع 

تكالیف 
 ارسالی

 

اي یا م حله
 تكوینی،

 

6 18/2/1401 
 اپیاکسیژن ترمبانی 

 ساکشن

 دانشجو قادر باشد:

 الف( حیطه شناختی

 ناختیش

 عاطفی

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

ن م افزار 
power 
point  

 دقیقه 90
ش کت در  

بحث هاي 

اي یا م حله

 تكوینی،
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اهداف اکتیژ  درموانی را لیتوت  -1

 کند

انواع ر شهاي اکتویژ  درموانی را  -2
 نام بب د

کارب د ه  کدام از ر شهاي اکتیژ   -3
 درمانی را بنویتد

فشار اکتویژ  موورد انتظوار را بوا  -4
استفاده از اکتیژ  درمانی محاسبه 

 نماید

اکتیژ  عالئم م بوط به متمومیت  -5
 .را لیتت کند

 اهمیت انجام ساکشن داخل ت اشه -6
ذک  موارد کارب د ساکشون داخول  -7

 ت اشه
ذک  عوارض ساکشن داخل ت اشه    -8

بیا  اهمیت کاهش   جلووسی ي از 

 ایجاد این عوارض در بیمار
فه ست تجهیزات مورد نیواز بو اي  -9

 انجام ساکشن داخل ت اشه

 ب( حیطه عاطفی

 در مباحث مطو ح شوده مشوارکت -1
 داشته باشد

با عالقه مطالب اضوافی را از منوابع  -2

 دیگ  تهیه کند

نوید    

 حضوري

نمایش فیلم 

 اموزشی

 کتب م جع
 پادکتت

ارائه س  هی ، 

به موقع 

تكالیف 
 ارسالی

 

 

7 25/2/1401 
 مدیریت راه هوایی

 انواع راه های هواییآشنایی با 

 دانشجویا  قادر باشند:
 الف( حیطه شناختی

انواع راه هاي هوایی مصنوعی را نام  -1

 ناختیش
 عاطفی

 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 
ن م افزار 
power 
point  

 دقیقه 90
ش کت در  

ث هاي بح

ارائه س  هی ، 

اي یا م حله
 تكوینی،
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مراقبت های مربوطه و پیشگیری از 

 عوارض

 

 بب د.

بكارسی ي م اقبوت هواي  یوژه در  -2

حفوود در بوواز نگهداشووتن مجوواري 
هوایی بیموارا  بودحاژ را توضویح 

 دهد.
کووارب د   نحوووه اسووتفاده،مزایا    -3

معایب،عوارض انواع راه هاي هوایی 
 مصنوعی را توضیح دهد.

عوارض راه هاي هوایی مصنوعی را به  -4

 تفكیک ه کدام بیا  کند 
عوارض م بوط به کاف لوله ت اشوه را  -5

 بیا  کند 
اهداف استفاده از لوله ت اکئوستومی  -6

 را نام بب د 
اختن لوله ت اشه را بیا  نحوه خارج س-7

 کند

4-  

 ب( حیطه عاطفی
در مباحث مطو ح شوده مشوارکت  -1

 داشته باشد

با عالقه مطالب اضوافی را از منوابع  -2
 دیگ  تهیه کند

 

نوید   

 حضوري

نمایش فیلم 

 اموزشی

 کتب م جع
 پادکتت

به موقع 

تكالیف 

 ارسالی
 

8 1/3/1401 

 اندیکاسیون های تهویه مکانیکی

 انواع ونتیالتور ها

الگو های تنفسی ارائه شده بوسیله 

 ونتیالتور ها

 دانشجویا  قادر باشند :
 الف( حیطه شناختی

علل نیاز به تهویه مكوانیكی را  -1
 نام بب د 

 
 ناختیش

 عاطفی
 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

نوید   

 حضوري

ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 

 دقیقه 90

ش کت در  
بحث هاي 

ارائه س  هی ، 
به موقع 

اي یا م حله
 تكوینی،

 تشخیصی
 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  معایب  نتیالتوور هواي مزایا   -2 

 فشار منفی را ش ح دهد 

 نتیالتور هاي فشار مثبت را ب   -3
 اساس عملك د طبقه بندي کند 

انواع الگو هواي تنفتوی را بوا  -4
 رسم شكل توضیح دهد

انواع ط ح هاي موج دمی را بوا  -5
 رسم شكل توضیح دهد 

  عووارض   peepموارد استفاده از  -6

 م بوطه را نام بب د  

 فیب( حیطه عاط

در مباحث مطو ح شوده مشوارکت  -1
 داشته باشد

با عالقه مطالب اضوافی را از منوابع  -2
 دیگ  تهیه کند

 اموزشی

 کتب م جع

 پادکتت

تكالیف 

 یارسال

 

9 8/3/1401 

 تنظیمات ونتیالتور

 آالرم های دستگاه ونتیالتور

 جدا سازی از ونتیالتور

 

 دانشجویا  قادر باشند :
 الف( حیطه شناختی

ئتنظیم  نتیالتور را ب  اسواس نیواز  -1
بیمار   نتایج ساز هاي خو  ش یانی 

 را توضیح دهد
عوووارض ناشووی از  نتیالسوویو   -2

 كانیكی را نام بب د م

م احل جدا سازي بیما ر از  نتیالتور  -3
 را توضیح دهد 

عالئم نشا  دهنده عدم تحمل جدا  -4
 سازي را ش ح دهد 

علل جنگ بیمار با  نتیالتور را نوام  -5

 ناختیش

 عاطفی
 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

نوید   

 حضوري
ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 

 اموزشی

 کتب م جع
 پادکتت

 دقیقه 90

ش کت در  

بحث هاي 
ارائه س  هی ، 

به موقع 
تكالیف 

 ارسالی
 

اي یا م حله

 تكوینی،
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 بب د 

 م اقبت از بیمار جدا شده از دستگاه -6

قبل   بعد از جودا سوازي را نوام  را
 بب د 

جدا الزم به بیمار جهت  هاي موز آ -7
 یا  کند.سازي را ب

 ير  التوووریعوووارض دسووتگاه  نت -8
 حیمختلف بد  را توض يها تتمیس

 دهد.

هاي پ ستاري از بیمار تحت  م اقبت -9
 نتیالسیو  مكانیكی را بو  اسواس 

 ف ایند پ ستاري توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی

در مباحث مطو ح شوده مشوارکت  -1
 داشته باشد

با عالقه مطالب اضوافی را از منوابع  -2

   تهیه کنددیگ

10 16/3/1401 
 مانیتورینگ همودینامیک 

 مرگ مغزی

 یا  قادر باشنددانشجو
 الف( حیطه شناختی

انواع ر   هواي مانیتورینوگ  -1
 همودینامیک را نام بب ند.

آشونا  cvpبا نحوه اندازه سی ي  -2

 شوند.

نكات الزم در رابطوه بوا پوال   -3

اکتی مت ي   کواپنو س افوی را 
 بدانند.

پارامت هاي اصلی در تشوخی   -4

 ناختیش
 عاطفی

 

الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

نوید   

 حضوري

ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 

 اموزشی
 کتب م جع

 پادکتت

 دقیقه 90

ش کت در  
بحث هاي 

ارائه س  هی ، 
به موقع 

تكالیف 
 ارسالی

 

اي یا م حله
 یتكوین
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 م گ مغزي را نام بب ند

 ب( حیطه عاطفی

ه مشوارکت در مباحث مطو ح شود -1
 داشته باشد

با عالقه مطالب اضوافی را از منوابع  -2
 دیگ  تهیه کند

11 22/3/1401 
جمع بندي کلی مطالب   رفع 

 مشكل

 دانشجو بتواند 

مطالب ارائه شده در طوژ ت م را  -1
 توضیح جامعی بدهد.

متائل مختلف ارائه شده در طوژ ت م  -2
 را حل نماید.

هدف از ارائه این  احد درسی را به  -3
 خوبی در  ک ده باشد.

با انگیزه   اشتیاق در امتحا  پایا  ت م  -4
 .ش کت کند

-شناختی

 عاطفی
الكت  نیک در 

بتت  سامانه 

 نوید   حضوري
ن م افزار 
power 
point  

نمایش فیلم 
 اموزشی

 کتب م جع
 پادکتت

 دقیقه 90

ش کت در  
بحث هاي 
 س  هی ، 

 

 آزمو  پایانی

 

 منابع:
1- Basic of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Latest ed. 

2- The  ICU book. Paull. Marino. Latest ed. 

3- Critical care hand book of Massachusetts general hospital. William E, Hurford. Latest ed.  

4- Respiratory care equipment. Richard D & et al. Latest ed.  

 رین چاپ، انتشارات نور دانش. آخICU در ژهیو یروان. مراقبتها کیمالحت ن -5

 .ی. انتشارات بشری، ترجمه پوران سامICU . کتاب کاملنویپل مار -6
 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %50و و ارائه تکالیف کل نمره با استفاده از کوئیز  %50ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره( 10) کل نمره %50   آزمون پایان ترم
 نمره )کنفرانس( 2ارائه مطالب خواسته شده:  -4نمره  3امتحان میان ترم  -3نمره    1ارائه به موقع تکالیف  -2نمره   4پاسخ تکالیف خواسته شده و شرکت در کوئیز  -1شامل موارد زیر می باشد:  %50این   کل نمره %50  کوئیز و تکالیف درسی


