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 (  Course Plan)  طرح درس ترمی

 79اول  نیمسال                                     2پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی  :معرفی درس 

                                                                                      دانشکده: پرستاری و مامایی

 استاد مربوطه: قلی زاده                         جراحی قلب و قفسه سینه –دستگاه قلب و عروق    :نام درس

پرستاری پیش رفته ، مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه ، مراقبت های پرستاری در بخش های پایش داروشناسی ،پیش نیاز :    

   مراقبت ویژه ، پیوند اعضائ

 41-41سه شنبه  :وز و ساعت برگزاریر                             ه          ارشد پرستاری ویژ ی: کارشناسی رشته و مقطع تحصیل 

 و کارآموزی تئوری  واحد3 تعداد واحد : *.                                              پرستاری،  * محل برگزاری: دانشکده

و ایجاد توانایی قلب و عروق و جراحی قلب و قفسه سینه  ل مراقبت های ویژه پرستاری دستگاه آشنایی فراگیر با اصو  :هدف کلی درس

 به مدد جویان و بیماران قبت  های الزم در هنگام ارائه مرا

 : درس از دانشجویان انتظار می رود اهداف اختصاصی : در پایان -

 را شرح دهد قلب و عروق  دستگاه آناتومي فيزيولوژي  .1
ارزياابي  –معايناا  بااليني ررساتاري  –ي هااي ررساتاري شاام  ر شارح پاات ررساتاري ارزياب .2

 ررستاري در مطالعا  تشخيصي و ارزيابي فوري بيماران بدپات را توضيح دهد 
وضعيت كاهش بارون ده قلياي د درد قه اي سايني د عاد  تشخيصهاي رايج ررستاري شام  ر  .3

  .را لي ت كند رسايي فلبتحم  فعاليت هاي بدني و موارد مربوط بي نا
مراقيتهاي ررستاري را تنظيم   CXR( و نيز ارزيابي   PFTبتواند با استهاده از نتايج اسپيرومتري) 

 كند 
 ررا شرح دهد موارد ذي   مشكال  باليني ويژه شام  -4              

 )بيماريهاي عروف كرونر)آنزين صدري و انواع آندآنهاركتوس ميوكارد 
 لب و كارديوميوباتي هانارسايي ق 
 بيماريهاي يريكارد 
 اندوكارديت عهونيد ميوكارديت 
 اختالال  ريتمد هدايت الكتريكي قلب 
 بيماريها و اختالال  دريچي قلب 
 ناهنجاريهاي قلب و عروق بزرگ 
 بحران برفشاري خون 
 بيماريها ي آئور  و عروق محيطي 
 شوك و انواع آن 

يني را شرح دهد.  انواع روشهاي جراپي فلب و قه ي س-5          
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 وپرستاری بیماری های داخلی و جراحی سیستم تنفس   8002برونر سودارث  .4



 حی سیستم  قلب و عروقیپرستاری بیماری های داخلی و جرا  8002برونر سودارث  .5

  ICU. حسین شیری ،  پرستاری 5

 7821. ترجمه پوران سامی.   ICU. پل مارینو . كتاب كامل 6

 منابع معتبر اینترنتی  از قبیل 
www.uptodate.com 

http://www.nlm.nih.gov/ 

 ، ارائه سمینار له، ارائه مقاكوچک با رویکرد تفکر انتقادی  یها  گروهدر بحث  سخنرانی،شیوه تدریس: 

  

 انتظارا  از دانشجویانر

 داراي زيربناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد نظر باشند. .1
كتابخاني  با استهاده از مطالب تدريس شده سعي در گ ترش معلوما  خود از طريق مطالعا  .2

اي نموده و يافتي هاي رژوهش هاي جديد را در جهت بهيود كيهيت آموزش هاي ررستاري بكار 
 گيرند.

 با كاربرد منابع علمي جديد و يافتي هاي پاص  از رژوهش ها تكاليف خود را تهيي كنند. .3
ي م ئوليت فراگيري هر چي بيشتز خود را بعهده گرفتي و با راهنمايي اساتيد برنامي  ها .4

 آموزشي خود را ريگيري كنند.
بطور منظم و بدون غييت در كالس هاي درس و مح  هاي كارآموزي پضور يافتي و در مياپث  .5

 علمي كالس شركت فعات داشتي باشند.
 در تاريخ هاي مقرر تكاليف نظري و عملي خود را ارئي و يا تحوي  دهند. .6

 

 نحوه ارزشیابی و امتیاز مربوط به  آن:

 طول دوره:  

o  نمره  5حضور منظم و رعایت اخالق دانشجویی : پرسش و پاسخ های كالسی و 

o  نمره  80 : مقاالت معتبر و جدید سرفصل دروس ارائه شده وتوسط هر یک از دانشجویان بر اساس یک معرفی مورد   ارائه 

o  ارائه چکیده مقاالت به صورتBib Card  نمره 70مورد:  4 از جلسه سوم. هر دانشجو 

 ن دورهپایا

 نمره   97چهار گزینه ای و کوتاه پاسخ:  

 

 

 

 

 

 

 نحوه ارزشیابی تکالیف دانشجویان                                                    

 -كار  هاي خالصي مقاال  علمي
 رژوهشي

 زير نويس ها -نا  دانشجو -عنوان كار  -شماره 
 محتوا در رابطي با موضوع 
 يد و ترجيحا تحقيقياستهاده از منابع جد 
 طريقي نگارش منيع 

5/0  
 
5/3  
5/0  
5/0  

30تهيي و اجراي سمينار آموزشير  
 كام  بودن محتوا 
 كميت و كيهيت منابع مورد استهاده 
  تهيي خالصي مطالب براي ساير دانشجويان 

 رعايت آيين نگارش 
 نحوه بيان مطلب و جمع بندي 

01  
2 
1 
1 
4 



 استهاده از امكانا  كمك آموزشي 
 س و ررسش و راسخارتياط با كال 
 وقت شناسي 

1 
1 
1 

 

 مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو:

لطفا به مقرارت آموزشی دانشکده توجه فرمایید. رعایت نظم و حضور به موقع، ارائه پروژه های كالسی در زمان مقرر، همکاری با سایر  

 ضروری می باشد. عدم استفاده از تلفن همراه در كالس دانشجویان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( قلب و عروق و تنفس ) دستگاه  2پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی  برنامه کالسی درس 

آمادگی الزم دانشججویان   عنوان ساعت تاریخ جلسه  

 قبل از شروع كالس

   مروری بر فیزولوژی سیستم  قلبی و عروقی     .7

عاینات ارزیابی های تشخیصی ) شرح حال و م    .8

 فیزیکی (

 مطالعه از كتاب

تشخیص های پرستاری ) دردر قفسه سینه و عدم     .8

 تحمل فعالیت ...  

 مطالعه از كتاب

مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و     .4

 عروقی 

 

بیماری های عروق كرونر ) آنژین ، و سکته     .5

 قلبی ... 

 مطالعه از كتاب

 مطالعه از كتاب یو پاتی ها نارسایی قلبی و كاردیو م    .6

 مطالعه از كتاب بیماری های پریکاردیال     .1

 مطالعه از كتاب بیماری های دریچه ای قلبی     .2

 مطالعه از كتاب اختالالت ریتم قلبی     .9

 مطالعه از كتاب شوک و پرفشاری خون     .70

 مطالعه از كتاب ناهنجاری های قلب و عروق بزرگ     .77

 مطالعه از كتاب قفسه صدری جراحی قلب و     .78

مراقبت پرستاری در بیماران تحت جراحی     .78

 قلبی و عروقی و قفسه سینه 

 مطالعه از كتاب

74.       

75.       

76.       

71.      

72.      

  


