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 یجراح -یداخل گرٍُ آهَزشی:            خرم آباد ییٍ هاها یپرستار داًشکذُ:

 97-98اٍل :ًیوسال تحصیلی ٍ سالتحصیلی                       کارشٌاسی پرستاری  حصیلی:ت یرشتٍِ هقطع 

   ٍاحذ  75/1:ٍاحذ تؼذاد              ، دیبلیس(CCU)هرالجتْبی جبهغ پرظتبری در ثخػ ّبی ٍیصُ :ًبم ٍاحذ درظی

           دٍؼٌجِ :زهبى ثرگساری كالض: رٍز           3-1پرظتبری ثسرگعبالى/ظبلوٌذاى : یػ ًیبز:پ      یًظر ذ:ًَع ٍاح

  ًفر 40 تؼذاد داًؽجَیبى:            3كالض هکبى ثرگساری:  12-10 :ظبػت

 10-8ؼٌجِ ظبػبت هؽبٍرُ:     ن رئَفی   خبً )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اظبتیذ خبًن رئَفی هعئَل درض:

 

 (ذی: )لطفا شرح دّیّذف کل

 وبراىیث یبزّبیً یدر ثررظ یریثب ثکبرگ صُیهرالجت ٍ یدر ثخػ ّب یپرظتبر یثب اصَل هرالجتْب بىیكردى داًؽجَ آؼٌب

ػرٍلی، تٌفعی ٍ  -اختالالت للجیهجتال ثِ  وبراىیدر ث یهرالجت یتْبیهٌبظت ٍ اًتخبة اٍلَ یریگ نیثذحبل، تصو

ٍ یب ًبرظبیی ػولکرد چٌذ ارگبًی ثب تبكیذ ثر اصَل هرالجت در هراحل حبد ٍ تحت حبدف ًَتَاًی ٍ آهَزغ ثِ كلیَی 

 ثیوبر ٍ خبًَادُ آًْب.

 

 )لطفا شرح دّیذ( شرح دٍرُ:

َی درض هحت  از ثیوبراى ثعتری در ثخػ هرالجتْبی ٍیصُ اظت. بری اختصبصیایي درض ؼبهل هرالجتْبی پرظت

ضوي تلفیك داًػ ٍ هْبرتْبی كوک هی ًوبیذ  پرظتبری هرالجت ٍیصُ ثِ داًؽجَیبى همطغ كبرؼٌبظی رؼتِ پرظتبری

خالق، اهر هرالجت از هذدجَیبى فراگرفتِ، ثب ثْرُ گیری از ًظریِ ّب ٍ هفبّین پرظتبری ٍ كبرثرد هْبرتْبی تفکر 

  را هجتٌی ثر اصَل اخاللی ثِ ػْذُ گیرد. ثسرگعبل ٍ ظبلوٌذ ًیبزهٌذ ثِ هرالجت ّبی پرظتبری
 

 (اّذاف را با تَجِ بِ حیطِ ّا ٍ سطَح هختلف بٌَیسیذ)بیٌابیٌی:اّذاف 

 هفَْم هرالجتْبی ٍیصُ ٍ خصَصیبت ثخػ ٍیصُ را تَضیح دّذ. .1

  آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی للت ٍ ٍیسگیْبی اختصبصی ظلَلْبی للجی را تَضیح دّذ. .2

 را ًبم ثجرد ٍ هرالجتْبی آًرا لیعت ًوبیذ. CADبراى تعتْبی تؽخیص رایج در ثیو .3

 ثجرد ماصَل ٍ هَراد اظتفبدُ آًرا ًبًَار للت را تَضیح دادُ ٍ  .4

 را ؼرح دّذ للجی اًذاهی ٍ اؼتمبق ّبی اظتبًذارد .5

 ثردُ، الذاهبت درهبًی آًرا لیعت ًوبیذرا ًبم  ثب هٌؽبء ظیٌَظی یللج ّبی یتویآر .6

  ذیًوب عتیآًرا ل یرا ًبم ثردُ، الذاهبت درهبً ثطٌی ثب هٌؽبء یللج یّب یتویآر .7

 ثلَكْبی للجی را ؼٌبظبیی ٍ هرالجتْبی آًر ا ثیبى ًوبیذ  .8

 آًصیي ّب را ًبم ثردُ هرالجتْبی آًرا ؼرح دّذ .9

 ثیوبر ظکتِ للجی را ؼٌبظبیی ًوَدُ هرالجتْبی الزم را تَضیح دّذ .10

 دپیط هیکر را تؼریف ًوَدُ هرالجتْبی آًرا ًبم ثجر .11

 دّذ.  حیللت ثبز را تَض یتحت جراح وبریاز ث یپرظتبر ّبی هرالجت .12

 دّذ.  حیرا تَض ِیحبد ٍ هسهي كل ییهجتال ثِ ًبرظب وبریاز ث یپرظتبر ّبی هرالجت .13

 دّذ.  حیرا تَض یصفبل سیبلیٍ د سیبلیّوَد وبراىیاز ث یجبهغ پرظتبر ّبی هرالجت .14

 ثیبى ًوبیذ هرالجتْبی اًرا، ػَارض دیبلیس را ًبم ثردُ   .15
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 را ؼرح دّذ. ِیكل ًَذیپ یهرالجتْبپیًَذ كلیِ را تَضیح دادُ ٍ  .16

 ّای تذریس:شیَُ

 *پرظػ ٍ پبظخ   *ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ  *ظخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)    *(PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ)  *ثحث گرٍّی

 □*بتٌی بر کاهپیَتریاگیری ه:  )لطفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد
 

 )لطفا شرح دّیذ( ٍظایف ٍ تکالیف داًشجَ:

 (ذیداًشجَ: )لطفا شرح دّ فیٍ تکال فیٍظا

 .ذییٍ ًَع کالس دقت ًوا خیبِ تار .1

باشذ)حضَر در کالس ّا  یه یالساه یکیالکترًٍ یجلسات کالسْا هخصَصا کالس ّا یحضَر بِ هَقع در تواه .2

 .(ردیگ ی% کل ًورُ را در بره5

 .ذییٍ پسَرد خَد استفادُ ًوا َزریٍ هطالعِ درس از  تیجْت ٍرٍد بِ سا .3

 .ذیریتواس بگ يیخاًن رٍئ 266-33122235لطفا با شوارُ تلفي  تیدر صَرت ٍجَد هشکل جْت ٍرٍد بِ سا .4

شذُ  يییخَاّذ بَد، خَاّشوٌذست در هذت زهاى تع تیسا یّفتِ رٍ کیبِ هذت  یکیّر درس الکترًٍ .5

 .ذییجْت هطالعِ درس اقذام ًوا

 .ذیهَضَع بحث شرکت ًوَدُ ٍ در هباحث هشارکت فعال داشتِ باش یبا هطالعِ قبل یدر کالس حضَر .6

 اعالم ًخَاّذ شذ( ییباشذ )در صَرت عذم ارائِ ًورُ ًْا یّفتِ ه کیخَاستِ شذُ  فیهذت زهاى ارائِ تکال .7

داًشکذُ با  یآهَزش یطبق هصَبات شَرا تیس )در صَرت عذم رعاعذم استفادُ از تلفي ّوراُ در کال .8

 برخَرد خَاّذ شذ( یخاط یداًشجَ

 

 ٍسایل کوک آهَزشی:   

    پرٍشكتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 کاهپیَترثجریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 )از ًورُ کل( :درصذ ًورًُحَُ ارزشیابی ٍ 

   ًورُ درصذ 04آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ53آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 3ؼركت فؼبل در كالض     ًورُ درصذ 04اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لطفظبیر هَارد )

 ًَع آزهَى

  غلط -صحیح    جَر كردًی         *ایچٌذگسیٌِ       *پبظخ كَتبُ    *تؽریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

 :)لطفا ًام ببریذ(: هٌابع پیشٌْادی برای هطالعِ

 :هٌابع اًگلیسی -

- 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 
 هٌابع فارسی:

 س،یبلیٍد CCU,ICU یدرثخؽْب صُیٍ یپرظتبر یهحعي . كتبة هرجغ هرالجت ّب ،یوبًیب. ظلرض ،هحوذیػعکر 

 1394 ،یًؽرثؽر

، ICU.CCU.Dialysis یپرظتبر صُیٍ یهرالجتْب ترا،ی.هیرٍلفمبر َاظبدات،یپَرٍؼ ،ثصبمی. احوذ ػلیًَلبث یاظذ

 1393ًؽرجبهؼِ ًگر، 

 1394اًتؽبرات ًَر داًػ، س،یبلی. دCCU.ICUدر  صُیٍ یرٍاى.هالحت، اصَل هرالجتْب کیً ي،ی.حعیریؼ -

ًؽر  صُ،یٍ ّوکبراى، هجوَػِ كبهل درٍض ارؼذ ٍ ي،یٌّرپرٍراى. ًبزً ترا،ی.هیرٍلفمبر ،ی. احوذ ػلیًَلبث یاظذ 

 1393،یثؽر

 جذٍل ّفتگی کلیات  ارائِی درس

 استاد هربَط عٌَاى هطالب تاریخ جلسِ

1 2/7/97 

 حضَری

 خبًن رئَفی اّذاف ٍ تکبلیف، ثررظی ػولکرد للتهؼرفی درض، ثیبى 

 یخبًن رئَف CADدر ثیوبریْبی رایج هؼرفی تعتْبی تؽخیصی  افالیي 2

3 9/7/97 

 حضَری

ECG ...ٍ یخبًن رئَف ٍ هَارد اظتفبدُ از آى 

4 16/7/97 

 ثرخط

 جلعبت لجلپرظػ ٍ پبظخ ٍ ثررظی 

 ٍ تؼییي هحَر للت ECGدًجبلِ 

 یخبًن رئَف

 خبًن رئَفی هرالجتْبی پرظتبری در اریتوی ّبی گرُ ظیٌَظی یيافال 5

 یخبًن رئَف ثطٌیگرُ  یّب یتویدر ار یپرظتبر یهرالجتْب فالیيا 6

7 23/7/97 

 ثرخط

 یخبًن رئَف ّب يیًصآدر  یپرظتبر یهرالجتْب

8 30/7/97 

 حضَری

 یخبًن رئَف یللج یؼبخِ ّب یّب یتویدر ار یپرظتبر یهرالجتْب

9 7/8/97 

 افالیي

 یخبًن رئَف یظکتِ للج یپرظتبر یهرالجتْب

10 14/8/97 

 ثرخط

 یخبًن رئَف هرالجتْبی پرظتبری در ًبرظبیی حبد ٍ هسهي كلیِ

11 21/8/97 

 حضَری

 یخبًن رئَف هرالجتْبی پرظتبری در دیبلیس صفبلی

12 28/8/97 

 افالیي

 یخبًن رئَف ض دیبلیسرهرالجتْبی پرظتبری در ػَا

13 5/8/97 

 حضَری

 سیبلیض دردر ػَا یپرظتبر یهرالجتْبدًجبلِ 

 پرظػ ٍ پبظخ

 یخبًن رئَف
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