
 
 

 مجازی (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 جلسه اول

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

لب و عروق تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قنام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           چهارشنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکخانم سمسئول درس:  3تعداد واحد:
 دكتر اميرخانيمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه  بهمنتاريخ بازنگری: 
 

  : یچه های قلبی آناتومی عضالت قلب و آناتومی درعنوان جلسه 

 عروق کرونر قلب و چگونگی خونرسانی قلب 

 ترمینالوژی 

   : آناتومی عضالت قلب و آناتومی دریچه های قلبی آشنایی با هدف کلی جلسه 
 اهداف اختصاصي : 

 آناتومی دریچه های قلبی را شرح دهد.،شرح دهد. آناتومی عضالت قلب را 

 .را بیان کند. انی قلبچگونگی خونرس، عروق کرونر قلب را شرح دهد 

  بیان کند.را سیستم هدایتی قلب 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 .متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .5

 

    : مدت زمان:      دقيقه حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

وم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده عل  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 جلسه دوم

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمله آموزشی:    :    پرستاری                 گرودانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق نام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20شجويان  :تعداد دان

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  : بیماری های قلبی عروقیعنوان جلسه 

   : بیماری های قلبی عروقیآشنایی با هدف کلی جلسه  
 اهداف اختصاصي : 

 آترواسکلروز را تعریف کند (1

 شناسد و عالئم آن را بیان کندرا ب MIانواع  (2

 علت ایجاد کاردیومیوپاتی را بیان کند (3

 عالیم و علت ایحاد افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی را توضیح دهد (4

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 روژه        /        تاالر گفتگوتکليف          /          پفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
6. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

7. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

8. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

9. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 لب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جراحی در جراحی های ق .10

 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه گیری  جمع بندی و نتیجه 

 
 

 



 جلسه سوم

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

روق تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عنام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  : راحی قلبتوجهات، مراقبت ها و اقدامات تشخیصی در اعمال جعنوان جلسه 

 نوع پروسیجر تشخیصی در هر کدام از بیماری های قلبی 

 

   : توجهات، مراقبت ها و اقدامات تشخیصی در اعمال جراحی قلبآشنایی با هدف کلی جلسه 
 اهداف اختصاصي : 

 انواع پروسیجر های تهاجمی و غیر تهاجمی را توضیح دهد (1

 مراقبت های قبل از عمل جراحی قلب را بیان کند (2

 قبت های حین از عمل جراحی قلب را بیان کندمرا (3

 مراقبت های بعد از عمل جراحی قلب را بیان کند (4

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.نوع آزمون : عنوان و 

 منبع درس : 
11. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

12. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

13. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

14. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .15

 

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(ه :   مقدم 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 ارمجلسه چه

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق نام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  : وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام اعمال جراحی قلبعنوان جلسه 

 انواع ست های قلبی 

 

 : وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام اعمال جراحی قلبآشنایی با   هدف کلی جلسه 

 
 اهداف اختصاصي : 

 ابزارهای مورد استفاده در جراحی قلب را بیان کند 

 تجهیزات مورد استفاده در جراحی قلب را بیان کند 

 انواع ست های جراحی قلب را توضیح دهد 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيي :  امکانات آموزش

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
16. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

17. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

18. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

19. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .20

 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه



  دقيقه      مدت زمان: بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

ولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق تکننام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  : ع استفاده از انواعنوان جلسهCPBریوی( در اعمال جراحی قلب و عروق-)پمپ قلبی 

 عروقی-عوارض بای پس قلبی 
 

 

   : استفاده از انواع  آشنایی باهدف کلی جلسهCPBریوی( در اعمال جراحی قلب و عروق-)پمپ قلبی 

  عروقی-عوارض بای پس قلبی
 اهداف اختصاصي : 

 ریوی را توضیح دهد-بخش های مختلف پمپ قلبی 

 ها و کنتراندیکاسیون های استفاده از پمپ را بیان کند اندیکاسیون 

  ریوی را توضیح دهد–عوارض استفاده از پمپ قلبی. 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تگوتکليف          /          پروژه        /        تاالر گففعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
21. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

22. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

23. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

24. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ساداتیتکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال  .25

 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 



  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق نام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           هارشنبهروز:   چ

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  : جراحی عنوان جلسهCABG)بای پس عروق کرونر( 

 انواع گرافت های شریانی و وریدی 

  CABGبل و بعد از جراحی مراقبت های ق

 

 )بای پس عروق کرونر(CABGجراحی  آشنایی باهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 

  اندیکاسیون های جراحیCABGبای پس عروق کرونر( را بیان کند( 

 انواع گرافت های شریانی و وریدی را نام ببرد 

  مراقبت های قبل و بعد از جراحیCABG را توضیح دهد. 

 

 مجازی         موزش :  روش آ

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
26. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

27. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

28. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

29. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .30



 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 دقيقه      مدت زمان:

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق  نام درس )واحد(  : 

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  ی های مادرزادی قلبانواع بيمارعنوان جلسه : 

 انواع بيماری های مادرزادی قلب آشنایی باهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 

 .عوامل ایجاد کننده بیماری های مادرزادی قلبی را توضیح دهد 

 .انواع بیماری های سیانوتیک قلبی را نام ببرد 

 .عالئم مربوط به بیماری های سیانوتیک قلبی را بیان کند 

   بیماری های غیر سیانوتیک قلبی را نام ببرد.انواع 



 .عالئم مربوط به بیماری های غیرسیانوتیک قلبی را بیان کند 

 .درمان بیماری های مادرزادی قلبی را توضیح دهد 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو    تکليف      فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
31. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

32. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

33. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

34. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 ی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جراح .35

 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

اکس، قلب و عروق تکنولوژی اتاق عمل تورنام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

 های ترمیم دریچه قلب انواع روش ،جراحی تعویض دریچه قلبیعنوان جلسه : 

 آشنایی با انواع روش های ترمیم دریچه قلب، جراحی تعویض دریچه قلبی آشنایی باهدف کلی جلسه :  



 اهداف اختصاصي : 

 انواع دریچه های پیوندی را بیان کند 

 جراحی تعویض دریچه میترال را توضیح دهد 

 جراحی تعویض دریچه آئورت را توضیح دهد 

 رمیم دریچه را بیان کنداندیکاسیون های ت 

  والووپالستی را توضیح دهدروش های 

 را توضیح دهد روش کامیشوروتومی 

 روش آنولوپالستی را توضیح دهد 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 /        تاالر گفتگوتکليف          /          پروژه        فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
36. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

37. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

38. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

39. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و  .40

 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مان :    دقيقهمدت ز جمع بندی و نتیجه گیری 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  



تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق نام درس )واحد(  :  

 مراقبت های آنو 
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

 IABP ،VADطریقه گذاشتن عنوان جلسه : 

 VADو   IABPریقه گذاشتن ط آشنایی باهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 
  اندیکاسیون های استفاده ازIABP را توضیح دهد 

  طریقه گذاشتنIABP را توضیح دهد 

  اندیکاسیون های استفاده ازVAD را بیان کند 

  انواعVAD را بیان کند 

  محل قرار گیریVAD را توضیح دهد 

 را توضیح دهد عوارض استفاده از وسایل کمک بطنی 

 توضیح دهدرا  عوارض استفاده از بالون پمپ داخل آئورتی  

 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 د شد.متعاقبا اعالم خواهعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
41. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

42. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

43. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

44. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .45

 

    : مدت زمان:      دقيقه های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عملگروه آموزشی:              :    پرستاری       دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق نام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 ینوع واحد: نظر
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

 (ICDدفيبريالتور كارديوورتر كاشتني )انواع پس ميکرهای دائمي و موقت، عنوان جلسه : 

 (ICDدفيبريالتور كارديوورتر كاشتني )و موقت،  انواع پس ميکرهای دائمي آشنایی باهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصي : 

 .کاربردهای پیس میکرهای دائمی و موقت را شرح دهد 

 .روش های گذاشتن لیدهای اندوکاردی و اپی کاردی پیس میکر  را توضح دهد 

 .آموزش های مربوط به بیمار دارای پیس میکر را بیان کند 

  اندیکاسیون استفاده ازICD .را بیان کند 

  روش گذاشتنICD .را ذکر کند 

 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 س : منبع در
46. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

47. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

48. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

49. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .50

 

    : مدت زمان:      دقيقه ل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیمقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عملموزشی:    :    پرستاری                 گروه آدانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق نام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20ان  :تعداد دانشجوي

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  : آمبولیسم شریانی و آمبولکتومی شریان فمورالعنوان جلسه 

 آمبولکتومی ریوی 

 فیلتر وناکاوا 

   : ان فمورالآمبولیسم شریانی و آمبولکتومی شری آشنایی باهدف کلی جلسه 

 آمبولکتومی ریوی 

 

 اهداف اختصاصي : 

  اجاد آمبولیسم شریانی را بیان کندعلت 

 آمبولکتومی شریان فمورال را توضیح دهد 

 آمبولکتومی شریان ریوی را توضیح دهد 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
51. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

52. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

53. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

54. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 نولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتک .55

 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 دقيقه    مدت زمان:  

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

نولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق تکنام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  : اروتیداندارترکتومی کعنوان جلسه 

 وریدی -فیستول شریانی

   : وریدی -آشنایی با جراحی اندارترکتومی کاروتید و فیستول شریانیهدف کلی جلسه 

 

 اهداف اختصاصي : 

  اندارترکتومی کاروتید را توضیح دهدجراحی 

 وریدی را بیان کند-انواع فیستول های شریانی 

 وریدی را شرح دهد-جراحی گذاشتن فیستول شریانی 

 

 مجازی         آموزش :  روش 

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
56. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

57. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

58. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

59. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .60

 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  کلیات درس

  اول درس بخش 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 اتاق عمل ته تحصیلی:کارشناسی مقطع / رش           اتاق عمل:    پرستاری                 گروه آموزشی:    دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق نام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 13-15ساعت:           روز:   چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 20تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 3تعداد واحد:
 سوخکمدرس: خانم  دقيقه 90مدت كالس: 

 1402ماه بهمن تاريخ بازنگری: 
 

  : انواع آنوريسم های آئورتعنوان جلسه 

 

   : انواع آنوريسم های آئورت آشنایی با هدف کلی جلسه 

 

 اهداف اختصاصي : 

 را توضیح دهد انواع آنوریسم های توراکس 

   را توضیح دهد شکمیانواع آنوریسم های 

  را توضیح دهددیسکسیون آئورت 

 را توضیح دهد انواع آنوریسم ها روش های درمان  

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 تعاقبا اعالم خواهد شد.معنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
61. --Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

62. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 

63. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2014 

64. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .65

 

    : مدت زمان:      دقيقه مت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمقدمه 



  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 


