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 : مشخصات درس   

 ۴۳ تعداد دانشجو   پرستاری  گروه آموزشی  

 ۳ تعداد واحد  مراقبتهای پرستاری در بخش ویژه عنوان درس 

 کارشناسی پرستاری  تحصیلی   شته و ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
 ۳۰/۳/۱۴۰۱تا  ۳۰/۱۱/۱۴۰۰

 سه شنبه  ۱۰-۸    جلسات روز و ساعت  ۱۴۰۱-۱۴۰۰دوم  نیمسال تحصیلی  

 ۳-۱سالمند    دروس پیش نیاز مینا محمودآبادی  -زهرا ایمانی  مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 محل برگزاری انی ایم زهرا
 اسکای روم و نوید

 نظری )نظری/عملی( واحد نوع 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 ترکیبی 

 

 شرح کلی درس:   

 ید. توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس
آموخته های خود ضمن تلفیق به دانشجو کمک می شود  بدین منظور .  است (سی سی یو و دیالیزیو،  آی سی  ) بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژهمراقبتهای پرستاری خاص از این درس شامل 

 کار گیرد.  بهپرستاری  ن بزرگسال و سالمند نیازمند مراقبتهای ویژهرا در امر مراقبت از  مددجویانظریه ها و مفاهیم پرستاری   ، مهارتهای تفکر خالق،با آموخته های قبلی
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 هدف/اهداف کلی درس: 

 بنویسید. با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را 
ر بیماران مبتال به اختالالت تنفسی، قلبی ـ عروقی می  آشنا کردن دانشجو با مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه  ، نحوه بررسی نیازهای بیمار، تصمیم گیری مناسب و انتخاب اولویتها د

 اشد. ب

 

 روش تدریس:   

انتخاب    ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش  .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  

   را در اولویت قرار دهید.مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☐ س سخنرانی تدریروش 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ☐ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ تیمی  روش تدریس مبتنی بر کار                               ☐ روش تدریس پرسش و پاسخ 
 ☐ روش تدریس اکتشافی  ☐ روش تدریس نمایشی 

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                      ☐ روش تدریس آزمایشگاهی 
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 مواد و وسایل آموزشی:  

 ه می کنید.  در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری،  -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

     
 سایر موارد: ...       

 

 ☐ جزوه  ☐ پاورپوینت 
 ☐ کتاب  ☐        فیلم آموزشی      

 ☐         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   
 ☐ تصویر  ☐ ماکت 

 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  
 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  مسئولیت چه وظایف وفراگیران مشخص کنید که 

 درس  ه موقع در کالس حضور ب ▪

 ام تکالیف محول شده انج ▪

 مشارکت فعال در بحثها در کالس ▪
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 نحوه ارزیابی فراگیران:  

 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی   -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . ودتعیین می شت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد  عناوین  ردیف

درصد  ۵ حضور فعال در کالس درس  1  

درصد  ۵ انجام تکالیف محول شده  2  

درصد  ۲۰ آزمون میان ترم  3  

درصد  ۰۷ آزمون پایان ترم  4  

5    

 ☐ سئواالت چند گزینه ای  ☐ سخ ت تشریحی کوتاه پاسئواال
 ☐ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی  ☐ سئواالت شفاهی 
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی 

   ☐ های کالسی پرسش
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 سیاست ها و قوانین:   

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدود را به صقوانین کالس خ

نمره حضور و دو جلسه در کالس درس دانشجو را از    غیبت بیش ازضور و غیاب را از دست می دهد و  ٪ نمره ح۵۰دانشجو با بیش از یک جلسه غیبت   ▪

 .غیاب محروم می کند

 .مره صفر می باشد و غیر قابل جبران استعدم شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم )مگر غیبت موجه( به منزله ن ▪

 .غیبت محسوب می شود  جلسه  یک   ،تاخیر در ورود به کالس یا تعجیل در خروج به ازای سه جلسه ▪

 تعیین شده تحویل یا ارائه گردند در غیر اینصورت ) ارائه در پایان ترم( نمره ای به دنشجو تعلق نمی گیرد.  یف در زمانتکالتمامی    است  الزم ▪
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 مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.   جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب   عنوان جلسه  جلسه

 با ... آن است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

ی ( + مرورCCUویژه ) مفهوم واحد مراقبت  دمهمق 1
 بر آناتومی و فیزیولوژی قلب

 را تعریف نماید.   (CCU)بخش مراقبت ویژه  -۱

 را بنویسد.  CCUتاریخچه تاسیس    -2

 را ذکر کند.  CCU بستری در  خصوصیات بیماران  -3

 را نام ببرد.   CCUخصوصیات    -4

 د.را شرح ده  CCUخصوصیات پرسنل    -5

 را توضیح دهد.  CCU  اصول کلی مراقبتهای پرستاری در  -6

 را نام ببرد.   CCUداروهای مورد استفاده در    -7

 یه های قلب و مشخصات هر کدام را نام ببرد. ال -8

 . بنویسدرا    یکحفرات قلب و مشخصات هر    -9

 مشخصات آناتومیک و عملکرد دریچه های دهلیزی بطنی را شرح دهد.  -10

 اللی را شرح دهد. آناتومیک و عملکرد دریچه های نیمه ه  مشخصات  -11

 ساختمان عروق کرونر و چگونگی خونرسانی عضله قلب را توضیح دهد.   -12

 سیستم هدایتی قلب را شرح دهد.   -13

 .یک سیکل قلبی را توضیح دهد  -14

یمانی ادکتر   
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بررسی  آشنایی با روشها و تستهای تشخیصی برای  بررسی بیماران مبتال به اختالالت قلبی  2
 ه اختالالت قلبی بیماران مبتال ب 

 مسئولیتهای کلی پرستار رادرانجام آزمایشات تشخیصی ذکر کند. -1

و هر کدام    هآزمونهای آزمایشگاهی  متداول بیماران قلبی را نام برد   -2

 را توضیح دهد. 

 تستهای رادیولوژیک را شرح دهد  -3

 ی تست ورزش را توضیح دهد. کاربردهای بالین -4

بعد از کاتتریسم   شرح و وظایف پرستار قبل وانواع کاتتریسم قلب را    -5

 را ذکر کند. 

تستهای تشخیصی صوتی قلب را نام برده و کاربرد بالینی هر کدام را  -6

 شرح دهد. 

 دینامیک را نام ببرد. هموروشهای مانیتورتیک   -7

 را شرح دهد.  CVPکاربردهای بالینی اندازه گیری  -8

 ان را توضیح دهد. روش اندازه گیری فشارخون داخل شری -9

شریانی  داخل  مراقبت پرستاری از بیمار در اندازه گیری فشارخون    -10

 را ذکر نماید. 

مویرگهای ریه را شرح  ج و مداخالت پرستاری در اندازه گیری فشار -11

 دهد.  

 

گرافیاساس الکتروکاردیو 3 حوه انجام وقسمتهای مختلف یک نوار  ن 
 الکتروکاردیوگرام 

 نماید. گرافی را تعریف الکتروکاردیو -1

مراحل مختلف دپوالریزاسیون و رپوالریزاسیون سلول عضله قلب را   -2

 توضیح داده و اهمیت هر مرحله را توصیف نماید. 
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 و عملکرد آنها را ذکر نماید.  ECGاشتقاقهای مختلف -3

 انواع روشهای مانیتورینگ ریتم قلب را شرح دهد.  -4

 کند.  وکاردیوگرام استاندارد را بیانمقادیر طبیعی امواج در الکتر -5

ضربان،  -6 محور  تعداد  و  الکترودیوگرام   ریتم  نوار  یک  روی  از  را  قلب 

 استاندار تعیین نماید. 

)اختالالت ریتم سینوسی ،  الکتروکاردیوگرام تفسیر  تفسیر الکتروکاردیوگرام  4
آریتمی های فوق بطنی ،آریتمی های گره دهلیزی 

 بطنی ( 

سینوسی را نام برده و خصوصیات هر کدام را همراه با  ی های آرتیم-۱

 مراقبتی خاص شرح دهد. -اقدامات درمانی 

را نام برده و خصوصیات هر کدام   )دهلیزی(آرتیمی های فوق بطنی  -2

 را همراه با اقدامات درمانی مراقبتی خاص شرح دهد. 

مراقبتی  سندروم گره سینوسی بیمار را همراه با اقدامات درمانی و  -3

 بیان نماید. 

را نام برده و خصوصیات )جانکشن(آرتیمی های گره دهلیزی بطنی -4

 هر کدام را همراه با  اقدامات درمانی مراقبتی خاص شرح دهد. 

پیس میکرسرگردان،خصوصیات آن و اقدامات درمانی مربوطه را  -5

 توضیح دهد. 

نی  ماتاکیکاردی دهلیزی چند کانونه،خصوصیات و اقدامات در-6

 مراقبتی  مربوطه را شرح دهد 

 

)بلوکهای قلبی(تفسیر الکتروکاردیوگرام  تفسیر الکتروکاردیوگرام  5  
 . خصوصیات یک ریتم سینوسی طبیعی را بشناسد -1

 انواع آرتیمی ها را نام ببرد.  -2
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 انواع بلوکهای قلبی را از روی نوار قلب بشناسد.  -3

 ا شرح دهد. خصوصیات هر کدام از بلوکهای قلبی ر -4

 . در هر کدام از بلوکهای قلبی را بنویسداقدامات درمانی و مراقبتی  -5

 سندروم استوکس آدامس را شرح دهد.  -6

و   طنیتمی های ب)آریتفسیر الکتروکاردیوگرام  تفسیر الکتروکاردیوگرام  6
(رتروفیپهای  

 ردبمی های بطنی را نام بیتآر -1

اقداما -2 با  همراه  را  کدام  هر  دخصوصیات  مراقبتی  -رمانی ت 

 خاص شرح دهد 

 . یص دهدرا با نوار قلب تشخبطنی دهلیزی و  هایپرتروفی  -3

 

7 CAD  )را شرح دهدفرآیند آترواسکلروز -۱ آنژین صدری )علل، انواع و درمان 

 .د ینما انیآترواسکلروز را ب جادیعوامل خطر در ا-۲

 .کند فیرا توص یصدر نیآترواسکلروز و آنژ نیارتباط ب -3

 .آترواسکلروز را شرح دهد یو جراح یدرمان طب یروشها -4

 .آن را نام ببرد یدرمان ریو تداب  ،عالئمیصدر نیانواع آنژ -5

 .دیرا اجرا نما یصدر نیمبتال به انژ ماریاز ب یبرنامه مراقبت پرستار -6

 دی نما ستیل یصدر نیمبتال به آنژ ماریالزم را جهت ب یآموزشها -7

 

8 CAD یوکارد آنفارکتوس م  را تعریف کند انفارکتوس میوکارد -۱ 

 عالئم الکتروکاردیوگرام در انفارکتوس میوکارد را نام ببرد.   -2
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 طبیعی بشناسد.  الکتروکاردیوگرامرا از روی  MIنواحی مختلف  -3

 را در آنژین صدری نام ببرد.  الکتروکاردیوگرامتغییرات  -4

دچار ناحیه سطح نکروز استاندارد مرحله و  ECGاز روی یک نوار   -۵

 مشکل را تشخیص دهد. 
9 CAD ادامه(  آنفارکتوس میوکارد(  .را شرح دهد  وکاردیروند انفارکتوس م-۱ 

 .را نام ببرد وکاردیانواع انفارکتوس م -2

 .را شرح دهد وکاردیعلل و عالئم انفارکتوس م -3

 .را نام ببرد وکاردیانفارکتوس م یصی تشخ یروشها-4

 .دینما ستیمربوطه را ل  یو درمانها وکاردیرکتوس معوارض انفا -5

 .شرح دهد وکاردرایمبتال به انفارکتوس م مارانیدرمان ومراقبت ب -6

 ستیرا ل وکاردیکتوس ممبتال به انفار ماریالزم جهت ب یآموزشها -7

 . دینما

 

10 CPR CPR 1-  .علل ایست قلبی را بنویسید 

 عالئم ایست قلبی را بیان کند.  -2

 م ببرد.عالئم ایست تنفسی را نا -3

 عالئم ایست قلبی تنفسی را ذکر کند.  -4

 مراحل احیاء قلبی ریوی را نام ببرد.  -5

 را لیست نماید.  BCLSاقدامات الزم در   -6
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 را شرح دهد.  ACLSاقدامات الزم در  -7

 را بیان کند.  CPRموارد استفاده داروهای مختلف  -8

 ی از آن را شرح دهد. و روشهای پیشگیر CPRعوارض  -9

 موفق را ذکر کند   CPRمراقبتهای پس از -10

کاربرد دستگاه شوک الکتریکی ، پیس  11
 میکر و مانیتورینگ قلبی 

کاربرد دستگاه شوک الکتریکی ، پیس میکر و  
 مانیتورینگ قلبی

 ذکر نماید.  CPRرا در  دستگاه شوک الکتریکی  صحیح  اربردک -1

 لب را شرح دهد. قدرمان الکتریکی   اساس -2

 فیبریالسیون را شرح دهد. دن و رژروشهای کاردیوو -3

 دالیل استفاده از پیس میکر را بنویسد.  -4

 موارد استفاده از پیس میکر را شرح دهد.  -5

از عوارض را   -6 اقدامات مربوط جهت پیشگیری  عوارض پیس میکر و 

 بیان کند. 

 نحوه تنظیم پیس میکر را شرح دهد.  -7

 از بیمار دارای پیس میکر را شرح دهد.  تمراقب -8

مواردی که پرستار باید به مددجوی دارای پیس میکر آموزش دهد    -9

 را بیان کند. 

 اهداف مانیتورینگ قلبی را بنویسد. -10

 قسمتهای مختلف دستگاه مانیتور قلبی و عملکرد آن را بشناسد.  -11
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پرستاری از بیماران تحت عمل جراحی  12
 قلب

ری از بیماران تحت عمل جراحی قلبپرستا  انواع جراحی قلب را نام ببرد  -1 

ب  -2 نام  را  قلب  جراحی   انواع اندیکاسیونهای  معایب  و  مزایا  و  رده  

 دریچه های مصنوعی را توصیف نماید. 

 روشها و مزایای استفاده از تجهیزات کمک  بطنی را شرح دهد.  -3

 احی قلب را شرح دهد. رانواع مختلف ج -4

 یح دهد. ضروند جراحی قلب باز را تو -5

از فرایند پرستاری بعنوان چارچوبی جهت مراقبت از بیماران پیوند    -6

 قلب استفاده نماید. 

 برنامه آموزشی بیماران تحت عمل جراحی قلب را تدوین نماید.  -7

و    -8 عوارض  این  از  پیشگیری  قلب،روشهای  جراحی  احتمالی  عوارض 

 خت مناسب برای تشخیص آنها را بیان نماید. پارامترهای بررسی و شنا

قبل و  از فرایند پرستاری بعنوان چارچوبی  جهت مراقبت از بیماران    -9

 بعد از جراحی قلب استفاده نماید. 

 

 آناتومی کلیه را توضیح دهد.  – 1  فیزیولوژی کلیه یادآوری آناتومی و    مروری بر تشریح و فیزیولوژی کلیه 13

 ژیک کلیه را شرح دهد اعمال فیزیولو -2

 

نارسایی مزمن کلیه  آشنایی با  مروری بر نارسایی مزمن کلیه  14  اتیولوژی نارسائی مزمن کلیه را بیان کند.  -1 

 عالئم نارسائی مزمن کلیه را نام ببرد. -2

 بیان کند. خالصهدرمان نارسائی مزمن کلیه را بطور  -3

 ند. اثرات اورمی بر سیستم های بدن را بیان ک -4
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همودیالیز و روشهای دسترسی به   15

 عروق

اصول فیزیولوژیک همودیالیز و  آشنایی با 

 روشهای دسترسی به عروق

 اثرات اورمی بر سیستم های بدن را بیان کند.  -1

 اصول فیزیولوژیک همودیالیز را توضیح دهد.  -2

 روشهای دسترسی به عروق را بیان کند.  -3

 دیریت آنها را بیان کند عوارض همودیالیز و نحوه م -4

 ای مختلف آن آشنا شودبا دستگاه همودیالیز و قسمته -5

 

 انواع روشهای دیالیز صفاقی را بداند -1 آشنایی با دیالیز صفاقی  دیالیز صفاقی  16

 نحوه انجام دیالیز صفاقی را توضیح دهد -2

 عوارض شایع و نحوه مدیریت آنها را بیان کند. -3
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