
 (lesson Planرح درس روزانه )ط                                          
 جلسه اول

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

 13/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

کنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت تنام درس )واحد(  :  
 های آن

 14-16شنبه                            ساعت: يکروز: 

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 ايزانلومدرس:خانم  دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98تاريخ بازنگری:

 
 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 

 

استفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .5

http://www.uptodate.com/contents/search 

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

  : ترمینالوژی ،عروق کرونر قلب و چگونگی خونرسانی قلب، ناتومی دریچه های قلبی آناتومی عضالت قلب و آعنوان درس 

 

  : ترمینالوژی، عروق کرونر قلب و چگونگی خونرسانی قلب،آناتومی عضالت قلب و آناتومی دریچه های قلبی آشنایی با هدف کلی درس 

 
 

 اهداف جزئي :
 شرح دهد. آناتومی عضالت قلب را (1

 عروق کرونر قلب را شرح دهد. ی را شرح دهد.آناتومی دریچه های قلب (2

 بیان کند.را سیستم هدایتی قلب   را بیان کند. چگونگی خونرسانی قلب (3

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانی:روش آموزش 
 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دوم درس  بخش 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     نتيجه گيری جمع بندی و 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 جلسه دوم

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

 20/11/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16شنبه                            ساعت: يکروز: 

 نوع واحد:
 نظری

 15د دانشجويان  :تعدا

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
 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 

 

 

استفاده از سایت های معتبر و به روز مثل: . .6  احی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جر

http://www.uptodate.com/contents/search 

 

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 : عنوان درس 

 میوکارد انفارکتوس   -  بیماریهای شریان کرونر 

 

 افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی   -  اردیومیوپاتیک  

 : هدف کلی درس 

   انفارکتوس میوکارد -  بیماریهای شریان کرونرآشنایی با 

 

 افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی -  کاردیومیوپاتی 

 
 

 اهداف جزئي :
 را بشناسد و عالئم آن را بیان کند MIانواع  - آترواسکلروز را تعریف کند  (1

 عالیم و علت ایحاد افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی را توضیح دهد  -   جاد کاردیومیوپاتی را بیان کندعلت ای (2

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :
 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 سرد تايلک 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40ت زمان :    مد

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 
 جلسه سوم

 تاق عمل              مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    ادانشکده

 27/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 16-14روز: يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15شجويان  :تعداد دان

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98ازنگری:ب

 
 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 

 

 

استفاده از سایت های معتبر و به روز مثل: . 6  جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی تکنولوژی جراحی در .5

http://www.uptodate.com/contents/search 

 

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 : عنوان درس 

 نوع پروسیجر تشخیصی در هر کدام از بیماری های قلبی و  اعمال جراحی قلب توجهات، مراقبت ها و اقدامات تشخیصی در 

 
 

 : هدف کلی درس 

   توجهات، مراقبت ها و اقدامات تشخیصی در اعمال جراحی قلبآشنایی با 

 نوع پروسیجر تشخیصی در هر کدام از بیماری های قلبی 

 
 

 اهداف جزئي :
  ضیح دهدانواع پروسیجر های تهاجمی و غیر تهاجمی را تو 

 کند انیقلب را ب یاز عمل جراح نیح یمراقبت ها مراقبت های قبل از عمل جراحی قلب را بیان کند 

 د.کن انیقلب را ب یبعد از عمل جراح یها مراقبت 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :
 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

 اول درس  بخش 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 



 جلسه چهارم 

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

 4/12/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16ساعت:          روز: يک شنبه                  

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
 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 

 

 

استفاده از سایت های معتبر و به روز مثل: . 6  تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .5

http://www.uptodate.com/contents/search 

 

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 عنوان درس : 

 انواع ست های قلبیو    نیاز جهت انجام اعمال جراحی قلب وسایل و تجهیزات مورد

 

 

 

 هدف کلی درس :

  وسایل و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام اعمال جراحی قلب آشنایی با 

 انواع ست های قلبی 

 
 

 اهداف جزئي :
 ابزارهای مورد استفاده در جراحی قلب را بیان کند (1

 فاده در جراحی قلب را بیان کندتجهیزات مورد است (2

 انواع ست های جراحی قلب را توضیح دهد (3

 
 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20زمان :    مدت 

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 جلسه پنجم

 / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل :    پرستاری                                               گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطعدانشکده

 11/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16روز: يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
 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 

 

 

 نفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و ت .5

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 عنوان درس :

   استفاده از انواعCPBریوی( در اعمال جراحی قلب و عروق-)پمپ قلبی 

 عروقی-عوارض بای پس قلبی 
 

 : استفاده از انواع  آشنایی با هدف کلی درسCPBریوی( در اعمال جراحی قلب و عروق-)پمپ قلبی 

 عروقي-عوارض بای پس قلبي

 
 اهداف جزئي :

 ریوی را توضیح دهد-بخش های مختلف پمپ قلبی 

 ی استفاده از پمپ را بیان کنداندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون ها 

  را توضیح دهدریوی –عوارض استفاده از پمپ قلبی. 

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 
  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 
 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 قيقهد  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 



 جلسه ششم

 ع / رشته تحصیلی:کارشناسی اتاق عمل:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    اتاق عمل              مقطدانشکده

 20/12/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 های آن

 

 16-18روز:يسه شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2:تعداد واحد

 مدرس:خانم ايزانلو دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
. 

 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 

 

 

 روق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و ع .5

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 فسمروری بر آناتومي سيستم تنفس، انواع پاتولوژی های سيستم تنعنوان درس : 
 

 مروری بر آناتومي سيستم تنفس، انواع پاتولوژی های سيستم تنفسهدف کلی درس : 

 
 
 

 اهداف جزئي :
 .آناتومي سيستم تنفس را توضيح دهد 

 .بيماری های تنفسي را نام ببرد 

 .عالئم و داليل ايجاد بيماری های تنفسي را نام ببرد 

 
 

 
 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، رانیسخنروش آموزش :
 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 

 جلسه هفتم

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

 17/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16روز:يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
 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

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 رتانواع آنوريسم های آئوعنوان درس : 
 

  انواع آنوريسم های آئورتآشنایی با  هدف کلی درس :

 
 اهداف جزئي :

 دانشجو در پايان دوره بتواند:
 را توضیح دهد انواع آنوریسم های توراکس 

   را توضیح دهد شکمیانواع آنوریسم های 

  را توضیح دهددیسکسیون آئورت 

 را توضيح دهد انواع آنوريسم ها روش های درمان

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانی:روش آموزش 

 اجزا و شيوه اجرای درس : 
  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10    مدت زمان : جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 هشتمجلسه 

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

 24/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16روز: يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15داد دانشجويان  :تع

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
 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 

 

 

 ی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژ .5

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

  : جراحی عنوان درسCABGبای پس عروق کرونر() 

 انواع گرافت های شریانی و وریدی 

  CABGمراقبت های قبل و بعد از جراحی 

 : جراحی  آشنایی با هدف کلی درسCABG)بای پس عروق کرونر( 

 انواع گرافت های شریانی و وریدی 

 CABGمراقبت های قبل و بعد از جراحي 

 
 اهداف جزئي :

  جراحی اندیکاسیون هایCABGن کند)بای پس عروق کرونر( را بیا 

 انواع گرافت های شریانی و وریدی را نام ببرد 

  مراقبت های قبل و بعد از جراحیCABG را توضیح دهد. 

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 رس بخش دوم د 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 جلسه نهم

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

 31/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16روز:يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

. 
 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 

 

استفاده از سایت های معتبر و به روز مثل: . 6 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .5

http://www.uptodate.com/contents/search 

 

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

  زادی قلبانواع بيماری های مادرعنوان درس : 

 انواع بيماری های مادرزادی قلبآشنایی با هدف کلی درس : 
 
 
 

 اهداف جزئي :
 عوامل ایجاد کننده بیماری های مادرزادی قلبی را توضیح دهد. (1

 انواع بیماری های سیانوتیک قلبی را نام ببرد. (2

 عالئم مربوط به بیماری های سیانوتیک قلبی را بیان کند. (3

 ر سیانوتیک قلبی را نام ببرد.انواع بیماری های غی  (4

 عالئم مربوط به بیماری های غیرسیانوتیک قلبی را بیان کند. (5

 درمان بیماری های مادرزادی قلبی را توضیح دهد. (6

 
 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 
  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 
 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 
 جلسه دهم

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

 2/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های :  رس )واحد(  :  نام د
 آن

 16-18روز:سه شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای کاوی دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
 منبع درس  :    

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

استفاده از سایت های معتبر و به روز مثل: . 6 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .5

http://www.uptodate.com/contents/search 

 

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 ي )توراکوسکوپي، برونکوسکوپي، مدياستينوسکوپي، توراسنتز، بيوپسي و.. ( و مراقبت های قبل و بعد از هر پروسيجردرمان -اقدامات تشخيصي: عنوان درس 

 

درماني )توراکوسکوپي، برونکوسکوپي، مدياستينوسکوپي، توراسنتز، بيوپسي و.. ( و مراقبت های قبل و  -اقدامات تشخيصيهدف کلی درس : 

 بعد از هر پروسيجر

 

 
 
 

 ف جزئي :اهدا
  کدام از اقدامات تشخيصي را به نحو صحيح شرح دهد.هر 

 .تجهيزات مورد نياز جهت هر پروسيجر را نام ببرد 

 .انديکاسيون های استفاده از هر پروسيجر را شرح دهد 

 .مراقبت های قبل و بعد از هر پروسيجر را شرح دهد 

 
 

 
 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  قهدقي  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 جلسه يازدهم

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

 4/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16روز: يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
 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 

 

 

 ژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولو .5

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

  : طریقه گذاشتن عنوان درسIABP 

 

 

 طریقه گذاشتن آشنایی با ی درس : هدف کلIABP 

 
 

 اهداف جزئي :
  اندیکاسیون های استفاده ازIABP را توضیح دهد 

  طریقه گذاشتنIABP را توضیح دهد 

 را توضیح دهد عوارض استفاده از بالون پمپ داخل آئورتي 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 جزا و شيوه اجرای درس : ا

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10:     مدت زمان  ارزشيابي درس 



 جلسه دوازدهم

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

 7/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16روز:يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 ل درس: خانم ايزانلومسئو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98بازنگری:

 
 منبع درس  :    

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

 

 

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

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

  : جراحی تعویض دریچه قلبیعنوان درس 

 
 

  : قلبی جراحی تعویض دریچهآشنایی با هدف کلی درس 

 
 
 

 اهداف جزئي :
 انواع دریچه های پیوندی را بیان کند 

 جراحی تعویض دریچه میترال را توضیح دهد 

 جراحی تعویض دریچه آئورت را توضیح دهد 

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 
  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 



 جلسه سيزدهم

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

 7/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16روز:يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 خانم سوخکمدرس: دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98:یبازنگر

 
 
. 

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

 http://www.uptodate.com/contents/searchر و به روز مثل: استفاده از سایت های معتب .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 : انواع روش های ترمیم دریچه قلبعنوان درس 

 
 

 آشنایی با انواع روش های ترمیم دریچه قلبهدف کلی درس :

 
 

 
 اهداف جزئي :
 

  والووپالستی را توضیح دهدروش های 

 روش کامیشوروتومی را توضیح دهد 

 روش آنولوپالستی را توضیح دهد 

 اندیکاسیون های ترمیم دریچه را بیان کند 

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 ات درسکلي  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 



 جلسه چهاردهم

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

 9/2/99 ارائه درس :تاريخ  98-99سال تحصيلي  :  

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

 16-18روز:سه شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای کاوی دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98:یبازنگر

. 
 منبع درس  :    

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

 http://www.uptodate.com/contents/searchل: استفاده از سایت های معتبر و به روز مث .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

  ابزار و تجهيزات مورد نياز در جراحي توراکس،انواع برش های توراکس در طي جراحي: عنوان درس 

 حي توراکس،انواع برش های توراکس در طي جراحيابزار و تجهيزات مورد نياز در جراهدف کلی درس : 

 
 
 

 اهداف جزئي :
 .ابزار و تجهيزات اختصاصي مرتبط با جراحي توراکس را نام ببرد 

 .مراقبت های قبل از جراحي توراکس را توضيح دهد 

 .معاينات باليني و تست های تشخيصي قبل از جراحي توراکس را شرح دهد 

 .انواع برش های جراحي در طي انواع جراحي های توراکس را شرح دهد 

 
 

 
 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مان :    مدت ز

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 
 

 جلسه پانزدهم

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

 14/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

اقبت های تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مر:  نام درس )واحد(  :  
 آن

 14-16روز: يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98:یبازنگر

. 
 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

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، امپيوترک ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 در بیماران با مشکالت قلبی VADاستفاده از عنوان درس : 

 

 در بيماران با مشکالت قلبي VADاستفاده از هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئي :

 را بیان کند VADاندیکاسیون های استفاده از  (1

 را بیان کند VADانواع  (2

 را توضیح دهد VADمحل قرار گیری  (3

 را توضیح دهد عوارض استفاده از وسایل کمک بطنی (4

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 جلسه شانزدهم

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

 21/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 14-16روز:يک شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:خانم سوخک دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98:یبازنگر

. 
 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

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، روژکتورپ ويدئوآموزشي : امکانات 

 (ICDدفيبريالتور کارديوورتر کاشتني )انواع پس ميکرهای دائمي و موقت، عنوان درس : 

 (ICDدفيبريالتور کارديوورتر کاشتني )انواع پس ميکرهای دائمي و موقت،  آشنایی باهدف کلی درس :
 
 

 اهداف جزئي :
 

 .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 

 

 
 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانی: روش آموزش

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 
 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10:    مدت زمان  جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 



 جلسه هفدهم

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

 23/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 16-18روز: سه شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15عداد دانشجويان  :ت

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای کاوی دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98:یبازنگر

. 
 منبع درس  :    

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

 

 

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

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 پيوند قلبعنوان درس : 

 

 نايي با پيوند قلبآشهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئي :

  را توضیح دهداندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های پیوند قلب 

 را بیان کند انواع تکنیک های پیوند قلب 

 را توضیح دهد مراقبت از اهداکننده مرگ مغزی جهت پيوند قلب 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 
 



 جلسه هجدهم

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

 30/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 16-18روز:يسه شنبه                            ساعت:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2حد:تعداد وا

 مدرس:آقای کاوی دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98:یبازنگر

. 
 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 

 

 

 ق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عرو .5

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

 های پيوند ريه، گذاشتن چست تيوب بعد جراحي های توراکسانواع رزکسيون های ريه، استنت گذاری راه هوايي، انواع تکنيک : عنوان درس 
 

انواع رزکسيون های ريه، استنت گذاری راه هوايي، انواع تکنيک های پيوند ريه، گذاشتن چست تيوب بعد جراحي های هدف کلی درس : 

 توراکس
 
 

 اهداف جزئي :
 دانشجو در پايان دوره بتواند:

 ي های رزکسيون ريه را نام ببرد.انديکاسيون های هر کدام از جراح 

 .برش های مورد استفاده در هر کدام از جراحي های رزکسيون ريه را بيان کند 

 .انديکاسيون های استنت گذاری راه هوايي را شرح دهد 

 .انواع تکنيک های پيوند ريه و مراقبت های فبل و بعد از آن را شرح دهد 

 را توضيح دهد. روش گذاشتن چست تيوب بعد از جراحي توراکس 

 .محل قرار گيری چست تيوب را شرح دهد 

 .مراقبت های بعد از گذاشتن چست تيوب را بيان کند 

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 درس  بخش دوم 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 



 جلسه نوزدهم

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

 6/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

ژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های تکنولو:  نام درس )واحد(  :  
 آن

 16-18شنبه                            ساعت: سهروز:

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:اقای کاوی دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98:یبازنگر

. 
 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

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .6

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : انات امک

  : ابزارها و و سایل مورد استفاده در اعمال جراحی عروقیعنوان درس 
 

 : ابزارها و و سایل مورد استفاده در اعمال جراحی عروقی آشنایی با هدف کلی درس 
 
 

 اهداف جزئي :
 

 ابزار های مورد استفاده در اعمال جراحی عروقی را ذکر کند. (1

 علت ها و عالئم ایجاد کننده آمبولیسم شریانی را توضیح دهد. (2

 جراحی آمبلکتومی را شرح دهد. (3

 اندیکاسیون استفاده از فیلتر وناکاوا را توضیح دهد. (4

 روش گذاشتن فیلتر وناکاوا را شرح دهد. (5

 ی)لوپ عروقی، بالون های عروقی و...( را شرح دهدانواع روش های کنترل عروق
 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیروش آموزش :

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :     جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 



 جلسه بيستم

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

 13/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

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

 16-18شنبه                            ساعت:روز:سه 

 نوع واحد:
 نظری

 15تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: خانم ايزانلو 2تعداد واحد:

 مدرس:آقای کاوی دقيقه 90مدت کالس: 

  5/11/98:یبازنگر

 
 منبع درس  :    

7. Cardiac Surgery; Morphology, Diagnostic Criteria, Natural History, Techniques, Results, and Indications 4th 

Edition, James K. Kirklin, MD, 2012  

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

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

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

 

 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .11

 http://www.uptodate.com/contents/searchاستفاده از سایت های معتبر و به روز مثل:  .12

 

 نياز برحسب برد وايت و ماژيک ، کامپيوتر ، پروژکتور ويدئوآموزشي : امکانات 

  اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس)ازوفاگوسکوپی، دیالتاسیون مری، ترمیم هرنی هیاتال، ازوفاژکتومی، تیمکتومی(: عنوان درس 

 

 : اژکتومی،(اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس)ازوفاگوسکوپی، دیالتاسیون مری، ترمیم هرنی هیاتال، ازوف آشنایی باهدف کلی درس 
 

 
 اهداف جزئي :

 دانشجو در پايان دوره بتواند:
 انواع روش های جراحي ازوفاژکتومي را توضيح دهد 

  را بيان کند. ازوفاژکتوميبرش های مورد استفاده در هر کدام از جراحي های 

  را شرح دهد. ازوفاگوسکوپيانديکاسيون های 

  هرني هياتال را شرح دهد .انواع 

 

 پاسخ و پرسش و گروهی بحث ، سخنرانیوزش :روش آم

 اجزا و شيوه اجرای درس : 

  دقيقه  10مدت زمان  مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :    

 دقيقه  20مدت زمان :    

 دقيقه  30مدت زمان :    

  دقيقه  10ان :    مدت زم جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقيقه10مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 


