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 بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي لرستان دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد  

 جراحي قلب و قفسه سینه –(دستگاه گردش خون 2مراقبت هاي ويژه اختصاصي  ) : نام درس

پیش نیاز : مقدمه اي برپرستاري مراقبت هاي ويژه ؛    کارآموزي –نوع واحد:  نظري      3تعداد واحد : 

 دارو شناسي، مباحث عمومي در پرستاري پیوند اعضا ؛پرستاري در بخش ويژه؛ پايش پیشرفته مراقبت هاي 

             طوالبيدکتر  هماهنگ کننده :    ويژهکارشناسي ارشد پرستاري  دوم  دانشجويان ترم :مخاطبان

  11 -8شنبه  سه  س:ساعات کال    14-13ساعت  سه شنبهمشاوره : روز  /   96-95دومزمان ارا ئه : نیمسال 

 (1)مكان : دانشكده پرستاري و مامايي کالس کارشناسي ارشد

 نهیقلب و قفسه س يدستگاه قلب و عروق، جراح  ژهيو يپرستار يدراين درس اصول مراقبت ها: شرح درس

 خواهد شد سيتدر ژهيمختلف مراقبت و يدر بخش ها

با  نهیقلب و قفسه س يدستگاه قلب و عروق، جراح يپرستار ژهيو يبا اصول مراقبت ها ييآشنا  :کلي هدف

 تاکید بر فرايند پرستاري

 :تكالیف و ارزشیابي دانشجويان

 درصد15                                                                        حضور فعال وشرکت در مباحث کالس  - 

 درصد 21                                                                                                           ئه پروژه درسي ارا-

 ارائه کتبي وسمیناريك موضوع بر اساس  

 درصد 15                     (                        / جديد کتاب ومقالهمنبع 7منابع موجود)حداقل  آخرين  

 21            با جلسات کالس درسارائه دو مقاله در ارتباط   -

 درصد 41                                                پايان ترم                                                                     -
-------------------------------------------------------------- 

 پرسش وپاسخ  سخنراني،بحث،: تدريس شیوه 

 (و عكس لمی، ف يآموزش ريژکتور، اورهد ،) ارائه تصاووپر ديتا    :هاي آموزشي رسانه

 : منابع 
 

1. Alspach.Joanne, 2014; core curriculum for critical care nursing.  

2. Marian Chulay, Cathie Guzzzetta, Barbara Dossey.2014.AACN pocket handbook 

of critical care nursing,  

3. Kleinpell Ruth etal.2015, Cri Critical Care Nursing Clinics of North America . 

Elsevier Inc. 

4. Cunha, Burke A. 2016. Critical Care Clinics. Elsevier Inc 

5. Irwin, Richard S. 2016.Intensive Care in Intensive Care Medicine, 4th Edition. 

Lippincott Williams & Wilkins co. 

6-Black, J; Hawak , j; Medical Surgical nursing , Clinical management for positive 

outcomes , Elsevier saunder Co last edition. 
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7-UrdenLD,Stacy KM, Lough  ME.Thelans criticalcare nursing. San Francisco 

Mosby . 2014. 

8- Moser DK, Riegel B . Cardiac nursing, a companion to braunwald s heart disease. 

St. louise, Sundres. 2012. 

9-Woods SL,Froelicher ES , Underhill SA, Bridges E..Cardiac nursing. 5 th ed. 

Philadelphia, Lippincott, 2012. 

جراحي قلب  –(دستگاه گردش خون 2اي ويژه اختصاصي  )مراقبت ه زمان بندي و موضوعات جلسات درس

 96-95و قفسه سینه دانشجويان کارشناسي ارشد پرستاري ويژه نیمسال دوم 

 جلسات تاريخ مدرس عنوان

19/11/95 دکتر طوالبي معرفی درس   اول 

19/11/95 دکتر رسولیان فیزیولوژی  مروری بر آناتومی  دوم 

26/11/95   رسولیان دکتر یزیولوژیف مروری بر آناتومیادامه   سوم 

 قلب تستهای تشخیصی دستگاهارزیابی پرستاری و 

 و عروق
26/11/95 /دانشجويانطوالبيدکتر   چهارم 

3/12/95 """ واقدامات درمانی مراقبتی دریچه ای بیماریهای  پنجم 

و مراقبتهای  سینه قفسه و قلب های جراحی

 پرستاری
""" 3/12/95  ششم 

/ تغذیه در قلب و  بزرگ عروق و قلب ریهایناهنجا

 عروق  

""" 11/12/95  هفتم 

17/12/95 """ پیشرفته و پایه ریوی قلبی احیای  هشتم 
اختالالت سیستم وریدی، لنفاوی و شریانهای 

 خون پرفشاری بحران محیطی /
""" 24/12/95  نهم 

15/1/96 /دانشجويانرئوفي خانم کرونر عروق  بیماریهای  دهم 

22/1/96 /دانشجويانرئوفي خانم ختالالت ریتم قلبا  يازدهم 

29/1/96 /دانشجويانرئوفي خانم ها   پاتی میو کاردیو و قلبی نارسایی  دوازدهم 

بیماریهای پریکاردیال اندو کاردیت عفونی  میو 

 کاردیت
5/2/96 /دانشجويانرئوفي خانم  دهمسیز 

 


