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 یجراح  -یداخل گروه آموزشی:            خرم آباد  ییو ماما یپرستار دانشکده:

              1400-1399نیمسال اول              کارشناسی پرستاری  حصیلی:ت یرشته و مقطع 

        (لیزدیاو   CCU)قسمت واحد3تعداد واحد:              مراقبتهای جامع پرستاری در بخش های ویژه  :نام واحد درسی

دوشنبه و  :زمان برگزاری كالس: روز           3-1پرستاری بزرگساالن/سالمندان : یش نیاز:پ     نوع واحد: نظری 

     خانم رئوفی مسئول درس:             ......مکان برگزاری:     10-8و چهارشنبه  4-2سه شنبهساعت:         چهارشنیه

    و آقای یاراحمدی خانم ها: رئوفی، حیدریزاده مدرسین: 

 

 (دیشرح دوره: )لطفا شرح ده

مراقبتها  نیا ب  ی اختصاص  ی پرستار  ی درس شامل  درس   ی است.  محتو  ژهیو  ی در بخش مراقبتها  ی بستر  مارانیاز 

و  ی پرستار دانشجو  ژهیمراقبت  كارشناس  انیبه  پرستار  ی مقطع  م  ی رشته  تلف  دینما  یكمک  و   قیضمن  دانش 

بهر  ی مهارتها با  گفراگرفته،  نظر  ی ر یه  مفاه  هیاز  و  مه  ی پرستار   میها  كاربرد  از   ی ارتهاو  مراقبت  امر  تفکر خالق، 

 .ردی به عهده گ  یبر اصول اخالق یرا مبتن  ی پرستار ی به مراقبت ها  ازمندیبزرگسال و سالمند ن انیمددجو

 

 (دی: )لطفا شرح دهیهدف کل

  ی ازهاین  یدر بررس ی ریبا بکارگ ژهیمراقبت و ی در بخش ها ی پرستار ی با اصول مراقبتها انیكردن دانشجو آشنا

عروقی،   -اختالالت قلبیمبتال به  مارانیدر ب  ی مراقبت ی تهایمناسب و انتخاب اولو ی ریگ  میبدحال، تصم مارانیب

و یا نارسایی عملکرد چند ارگانی با تاكید بر اصول مراقبت در مراحل حاد و تحت حادف نوتوانی و  تنفسی و كلیوی  

 مار و خانواده آنها. آموزش به بی
 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 ی تر است و محورهاتر و شفافروشن  ،یاست كه نسبت به اهداف كل  یتخصص  ی به اجزا  ی)منظور، شکستن هدف كل

است كهه   ژهیبه نام اهداف و  ی تریاختصاص  ی شدن به اجزا  میقابل تقس  ینینابی. اهداف بدهدیبرنامه را نشان م  یاصل

 هستند.( ی در 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  ماصول و موراد استفاده آنرا نانوار قلب را توضیح داده و  .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 ی ها یتمیآر .7

 بلوكهای قلبی را شناسایی و مراقبتهای آنر ا بیان نماید   .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 ی پرستار های  مراقبت .12
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 دهد.   حیرا توض هیحاد و مزمن كل یی مبتال به نارسا ماریاز ب ی پرستار های  مراقبت .13

 دهد.   حیرا توض یصفاق زیالیو د زیالیهمود مارانی از ب ی جامع پرستار های  مراقبت .14

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

 را شرح دهد.  ه یكل  وندیپ ی بتهامراقپیوند 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:

 رود به كالس طرح درس را مطالعه نماید. از وقبل  .1

 . دییو نوع كالس دقت نما خیبه تار .2

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

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

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

 . دیریبگ

شده   نیی خواهد بود، خواهشمندست در مدت زمان تع تی سا ی هفته رو کیبه مدت  یکیهر درس الکترون .6

 دییجهت مطالعه درس اقدام نما

 خود را بموقع انجام دهد.  فیتکال .7

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 روم ی اسکا طیدر مح سیو تدر دیمطالب در سامانه نو ی بارگذار: موارد سایر

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  60آزمون پایان ترم   نمره درصد.....آزمون میان ترم 

 شركت فعهال در فضهای اسهکای روم، اتهاق گفتگهو، انجهام بموقهع  :) شامل  نمره درصد 40انجام تکالیف 

  تکالیف(

 نمره درصد ....شركت فعال در كالس 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 نوع آزمون 

  غلط -صحیح    جور كردنی        *ای چندگزینه       *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 
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- Braunwald’s HEART DISEASE, 9ed 2012 
 منابع فارسی:

 ز،یالیود  CCU,ICU ی دربخشها هژیو ی پرستار ی محسن . كتاب مرجع مراقبت ها  ،یمانیرضا. سل  ،محمدی عسکر 

 1394 ،ی نشربشر

،  ICU.CCU.Dialysis ی پرستار ژهیو ی مراقبتها ترا،ی .می ذولفقار واسادات،یپوروش ،بصام ی. احمد علی نوقاب ی اسد

 1393نشرجامعه نگر، 

 1394انتشارات نور دانش، ز،ی الی. دCCU.ICUدر  ژهیو ی روان.مالحت، اصول مراقبتها کین  ن،ی.حسی ریش -

نشر  ژه،یو همکاران، مجموعه كامل دروس ارشد و ن،ی هنرپروران. نازن ترا،ی.می ذولفقار ،ی. احمد علینوقاب  ی اسد 

 1393،ی بشر

 
 

 

 

 استاد نام  مبحثعنوان  تاریخ جلسه 

 رئوفی  دكتر معرفی درس، بیان اهداف و تکالیف، بررسی عملکرد قلب 19/6/99 1

 ی رئوف دكتر CADیماریهای در برایج ی تستهای تشخیصی معرف 26/6/99 2

3 2/7/99 ECG ی رئوف دكتر و موارد استفاده از آن 

 رئوفی دكتر  و موارد استفاده از آن  ECGدنباله  9/7/99 4

 ی رئوفدكتر  مراقبتهای پرستاری در اریتمی های گره سینوسی  16/7/99 5

 ی رئوف دكتر بطنی گره  ی ها یتمیدر ار  ی پرستار ی مراقبتها 23/7/99 6

 ی رئوفدكتر  شاخه های قلبی ی ها یتمیدر ار  ی پرستار ی مراقبتها 30/7/99 7

 ی رئوف دكتر مراقبتهای پرستاری در انژین ها  7/8/99 8

 یرئوف دكتر مراقبتهای پرستاری سکته قلبی  14/7/99 9

 یرئوف دكتر مراقبتهای پرستاری در نارسایی حاد و مزمن كلیه  21/7/99 10

 یرئوفدكتر  ستاری در دیالیز صفاقیمراقبتهای پر 28/7/99 11

 یرئوف دكتر ض دیالیزرمراقبتهای پرستاری در عوا 5/8/99 12

 یرئوفدكتر  زی الیدر عوارض د ی پرستار  ی مراقبتها 12/8/99 13

 


