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کارشناسی   حصیلی:ت یرشتهو مقطع    یجراح -یداخل گروه آموزشی:            خرم آباد ییو ماما یپرستار کده:دانش

              پرستاری

نوع واحد:        (لیزادیو  CCU)قسمت واحد3تعداد واحد:              مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه :درسنام 

و  4-2سه شنبهساعت:         مان برگزاری كالس:ز           3-1پرستاری بزرگساالن/سالمندان : از:نی شیپ     نظری

و آقای خانم ها: رئوفی، حیدریزاده مدرسین:        خانم رئوفی مسئول درس:            ......مکان برگزاری:    10-8چهارشنبه 

    یاراحمدی

 

 (دیح دوره: )لطفا شرح دهرش

رس د یتواست.  مح ژهیو یدر بخش مراقبتها یبستر مارانیاز ب یاختصاص یپرستار یل مراقبتهاشام درس نیا

ش و دان قیضمن تلف دینما یكمک م یرشته پرستار یمقطع كارشناس انیبه دانشجو ژهیمراقبت و یپرستار

از  مر مراقبتق، اکر خالفت یارتهاو كاربرد مه یپرستار میفاهها و م هیاز نظر یریه گفراگرفته، با بهر یمهارتها

 .ردیه گبه عهد یبر اصول اخالق یرا مبتن یپرستار یبه مراقبت ها ازمندیبزرگسال و سالمند ن انیمددجو

 

 (دی: )لطفا شرح دهیهدف کل

 یازهاین یرسدر بر یریبا بکارگ ژهیمراقبت و یدر بخش ها یپرستار یبا اصول مراقبتها انیكردن دانشجو آشنا

روقی، ع -ت قلبیاختالالمبتال به  مارانیدر ب یمراقبت یتهایمناسب و انتخاب اولو یریگ میتصم ،بدحال مارانیب

و  ف نوتوانیحت حادو یا نارسایی عملکرد چند ارگانی با تاكید بر اصول مراقبت در مراحل حاد و تتنفسی و كلیوی 

 مار و خانواده آنها.آموزش به بی
 

 (مختلف بنویسید حیطه ها و سطوح هباهداف را با توجه )بینابینی:داف ها

 یتر است و محورهااتر و شفافروشن ،یاست كه نسبت به اهداف كل یتخصص یبه اجزا ی)منظور، شکستن هدف كل

ه كااست  ژهیف وبه نام اهدا یتریاختصاص یشدن به اجزا میقابل تقس ینینابی. اهداف بدهدیبرنامه را نشان م یاصل

 هستند.( یدر واقع همان اهداف رفتار

 مفهوم مراقبتهای ویژه و خصوصیات بخش ویژه را توضیح دهد. .1

  آناتومی و فیزیولوژی قلب و ویزگیهای اختصاصی سلولهای قلبی را توضیح دهد. .2

 نماید.را نام ببرد و مراقبتهای آنرا لیست  CADتستهای تشخیص رایج در بیماران  .3

 ببرد ما نارناصول و موراد استفاده آیح داده و نوار قلب را توض .4

 را شرح دهد قلبی اندامی و اشتقاق های استاندارد .5

 برده، اقدامات درمانی آنرا لیست نمایدرا نام  با منشاء سینوسی یقلب های یتمیآر.6

  دینما ستیآنرا ل یرا نام برده، اقدامات درمان بطنیبا منشاء  یقلب یها یتمیآر .7

 نماید نراقبتهای آنر ا بیارا شناسایی و مبلوكهای قلبی   .8

 آنژین ها را نام برده مراقبتهای آنرا شرح دهد .9

 بیمار سکته قلبی را شناسایی نموده مراقبتهای الزم را توضیح دهد .10

 پیس میکر را تعریف نموده مراقبتهای آنرا نام ببرد .11

 دهد.  حیباز را توض قلب یتحت جراح ماریاز ب یپرستار های مراقبت .12
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 دهد.  حیرا توض هیحاد و مزمن كل ییانارس هبمبتال  ماریاز ب یپرستار های بتاقمر .13

 دهد.  حیرا توض یصفاق زیالیو د زیالیهمود مارانیاز ب یجامع پرستار های مراقبت .14

 مراقبتهای انرا بیان نماید، عوارض دیالیز را نام برده   .15

 ح دهد.را شر هیكل وندیپ یبتهامراقپیوند كلیه را توضیح داده و  .16

 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده  سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)    *(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 مجازی:  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 از ورود به كالس طرح درس را مطالعه نماید.قبل  .1

 .دییت نماالس دقو نوع ك خیبه تار .2

 .باشد یم یروم ها الزام یجلسات كالسها مخصوصا اسکا یحضور به موقع در تمام .3

 .دییو پسورد خود استفاده نما وزریو مطالعه درس از  تیجهت ورود به سا .4

تماس  نیخانم روئ 066-33120235ره تلفن لطفا با شما تیدر صورت وجود مشکل جهت ورود به سا .5

 .دیریبگ

 شده نییخواهد بود، خواهشمندست در مدت زمان تع تیسا یهفته رو کیبه مدت  یکیرس الکترونهر د .6

 دییجهت مطالعه درس اقدام نما

 خود را بموقع انجام دهد. فیتکال .7

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 روم یاسکا طیمحدر  سیو تدر دیمطالب در سامانه نو یبارگذار: موارد سایر

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 

 

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 درصد 20 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

  سامانه نویدهای کالسی در آزمون 2

  های مجازی آنالینحضور در کالس 3

 درصد 10 مستمرامتحان  4

 درصد 70 امتحان پایان ترم 5
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 نوع آزمون

  غلط -صحیح    جور كردنی        *ایچندگزینه       *پاسخ كوتاه    *تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

- brunner & suddarth's textbook of medical-surgical nursing 12th edition  

-Phipps' Medical-Surgical Nursing, 7th Edition 
- Braunwald’s HEART DISEASE, 9ed 2012 

 منابع فارسی:

 ز،یالیود CCU,ICU یربخشهاد ژهیو یپرستار یمحسن . كتاب مرجع مراقبت ها ،یمانیرضا. سل ،محمدیعسکر 

 1394 ،ینشربشر

، ICU.CCU.Dialysis یپرستار ژهیو یمراقبتها ترا،ی.میذولفقار واسادات،یپوروش ،بصامی. احمد علینوقاب یاسد

 1393نشرجامعه نگر، 

 1394انش،دانتشارات نور  ز،یالی. دCCU.ICUر د ژهیو یروان.مالحت، اصول مراقبتها کین ن،ی.حسیریش -

ر نش ژه،ید وارشس و همکاران، مجموعه كامل درو ن،یهنرپروران. نازن ترا،ی.میذولفقار ،ی. احمد علیوقابن یاسد 

 1393،یبشر

 

 توضیحات مهم:

 

  كردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 ن عنوا به ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

الین نیز های جلسات آفاژولمسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میاستاندارد پایه محسوب می

ربوطه تون مسگذاری بخش ماژول جلسات آفالین در توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .استفاده نماید

 اقدام نمایید.

، سعی زیاد استشبکه در ساعاتی كه ترافیک  س است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدر

 شود برگزاركالس  شود كمتر
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 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف

شیوه ارائه 

 جلسه
های تکمیلی جلسات فعالیت

ساعت  آفالین

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 19/11/400 
معرفی درس، بیان اهداف و 

 تکالیف، بررسی عملکرد قلب
*☐ 

*☐ ☐ *☐ ☐ 
2-4 

دكتر 

 رئوفی

2 26/11/400 
در رایج معرفی تستهای تشخیصی 

 CADماریهای بی

☐ ☐* ☐ ☐ ☐ 00:00 
 

3 3/11/400 ECG 00:00 ☐ ☐ ☐ *☐ *☐ و موارد استفاده از آن  

4 10/11/400 
و موارد استفاده از  ECGدنباله 

 آن

☐ ☐* ☐ ☐ ☐ 00:00 
 

5 17/11/400 
ریتمی آمراقبتهای پرستاری در 

 های گره سینوسی

☐ ☐* ☐ ☐ ☐ 00:00 
 

6 24/11/400 
 یتمیرآدر  یپرستار یقبتهاامر

 بطنیگره  یها

☐ ☐* ☐ ☐ ☐ 00:00 
 

7 16/1/401 
 یتمیرآدر  یپرستار یمراقبتها

 شاخه های قلبی یها

☐ ☐* ☐ ☐ ☐ 00:00 
 

  00:00 ☐ ☐ ☐ *☐ ☐ نژین هاآمراقبتهای پرستاری در  23/1/401 8

  00:00 ☐ ☐ ☐ *☐ ☐ مراقبتهای پرستاری سکته قلبی 23/1/401 9

10 30/1/401 
و  نارسایی حادر مراقبتهای پرستاری د

 مزمن كلیه

☐* ☐* ☐ ☐ ☐ 00:00 
 

  00:00 ☐ ☐ ☐ *☐ ☐ اقبتهای پرستاری در دیالیز صفاقیمر 6/2/401 11

  00:00 ☐ ☐ ☐ *☐ ☐ ض دیالیزرمراقبتهای پرستاری در عوا 20/2/401 12

  00:00 ☐ ☐ ☐ *☐ *☐ زیالیدر عوارض د یپرستار یراقبتهام 27/2/401 13

 

 
 


