
 
 

 
  

 
 

 96ویان پرستاری ورودی جمراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه دانش  (lesson Planطرح درس روزانه )

 98-99در نیمسال دوم  سال تحصیلی  

 جلسه اول
 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 31/33/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   يکشنبهروز:      پرستاری در بخش های ویژهمراقبت های جامع نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سيفي دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 شناخت اصول فیزیولوژیکی در ارایه مراقبتهای پرستاریمقدمه ای بر بخشهای ویژه و عنوان درس : 

 با انواع بخش های ویژه و مشخصات وویژگی بخش های مراقبت ویژه آشنا گردند. هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

  مراقبت های ویژه را تعریف کند.بخش 

   نام ببرد.مراقبت های ویژه را بخش انواع 

 نیروی انسانی مناسب برای بخش چگونگی مکان ، وسایل ، تجهیزات و CCU را شرح دهد. 

 چگونگی مکان ، وسایل ، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب برای بخشICU را شرح دهد. 

  اندیکاسیون های پذیرش بهICU نام ببرد. را 

  اندیکاسیون های پذیرش بهCCU .را نام ببرد 

  معیارهای ترخیص ازICU .را نام ببرد  

  های مراقبت ویژه را شرح دهدتاریخچه احداث بخش. 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی. منبع درس  :
  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی 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
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

  31/33/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                  دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 سوخکمدرس:  سرکارخانم  دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 نارسايي حاد و مزمن کليهعنوان درس : 

 نارسايي حاد و مزمن کليه آشنايي با : هدف کلی درس 

 اهداف جزئی : 

 نارسایی حاد کلیه را تعریف کند 

 عالئم نارسایی حاد کلیه را بیان کند 

  عواملpre renal  در ایجاد نارسایی کلیه را توضیح دهد 

  عواملpost renal  در ایجاد نارسایی کلیه را توضیح دهد 

  عواملinter renal  در ایجاد نارسایی کلیه را توضیح دهد 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  درس  :منبع 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 سومجلسه 

 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 )مجازی( 11/33/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   يکشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سيفي دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 کنترل عفونت در بخش مراقبت های ویژه)مجازی(عنوان درس : 

 آشنا گردد. با نحوه کنترل عفونت در بخش مراقبت های ويژه : هدف کلی درس 

 اهداف جزئی : 
 فاکتورهای موثر در بروز عفونت در بخش های ويژه را نام ببرد. 

 .کانون های عفوني در بخش های ويژه را نام ببرد 

 .ميکروارگانيسم های شايع در بروز عفونت در بخش های ويژه را بشناسد 

  در بخش های ويژه را بشناسد.منابع بالقوه عفونت 

 .معيارهای عمومي در کنترل عفونت در بخش های ويژه را توضيح دهد 

 .معيارهای اختصاصي در کنترل عفونت در بخش های ويژه را توضيح دهد 

 .عوامل ضد عفوني کننده را بشناسد 

 .کاربرد هر يک از موانع حفاظتي در کنترل عفونت را بداند 

 ذکر نمايد.ل از طريق خون را پاتوژن های قابل انتقا 

  ذکر نمايد.پاتوژن های قابل انتقال از طريق هوا را 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu 0939دانش..تهران.نور. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10زمان :     مدت

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

  13/33/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                  دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01دانشجويان  :تعداد 

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 مراقبت های جامع پرستاری از بيماران تحت همودياليزعنوان درس : 

 همودياليزمراقبت های جامع پرستاری از بيماران تحت  آشنايي با : هدف کلی درس 

 اهداف جزئی : 

 همودیالیز را تعریف کند 

 اندیکاسیون های انجام همودیالیز را بیان کند 

 دیالیز اجباری تاخیری و دیالیز اختیاری زودهنگام را توضیح دهد 

 اساس فیزیولوژیک دیالیز را بیان کند 

 4 اصول اصلی همودیالیز را توضیح دهد 

 TMP را توضیح دهد 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 

 
 
 



 پنجمجلسه 

 
 

 پیوسته پرستاریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاری  گروه آموزشی:              پرستاری :دانشکده

 12/33/99 ارائه درس :تاريخ  99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   يکشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 خانم سيفي:  سرکارمدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99بازنگری: تاريخ 
. 

 نارسایی حاد تنفسیعنوان درس : 

 را شرح دهد. انواع نارسایی تنفسی و مراقبت های پرستاری آنهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 
 انواع نارسايي تنفسي را نام ببرد. 
 .علل نارسايي تنفسي هيپوکسميک همراه با هيپرکاپني را ذکر نمايد 

  هيپوکسميک بدون هيپرکاپني را ذکر نمايد.علل نارسايي تنفسي 

 .عاليم نارسايي تنفسي را نام ببرد 

 .مراقبت های پرستاری در نارسايي تنفسي را توضيح دهد 

 .سندرم زجر تنفسي را تعريف نمايد 

 .ريسک فاکتورهای بروز سندرم زجر تنفسي را بشناسد 

 مراقبت های پرستاری در سندرم زجر تنفسي بالغين را شرح دهد. 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

  عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشمحمد رضاicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ششمجلسه 

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 19/33/99 ارائه درس : تاريخ 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99بازنگری: تاريخ 
. 

 مراقبت های جامع پرستاری از بیماران تحت همودیالیز)ادامه(: عنوان درس 

 .مراقبت های جامع پرستاری از بیماران تحت همودیالیز)ادامه(آشنایی با هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 راههای دستیابی عروقی در بیماران همودیالیز را بیان کند 

 مراقبت پرستاری از (محل فیستول و شالدونdouble luman) را بیان کند 

 عوارض فیستول را توضیح دهد 

 عوارض حین دیالیز را بیان کند 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  0931،تهران.نشر حکیم هیدجی.تالن، مراقبت های ویژه پرستاری 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 هفتمجلسه 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1/31/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   يکشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سيفي دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 اکسیژن درمانی و موارد استفاده آنعنوان درس : 

 آشنا گردد. و مزايا و معايب استفاده از آن ها با انواع وسايل اکسيژن تراپي هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 .تفاوت هيپوکسمي و هيپوکسي را توضيح دهد 

  بداندعاليم باليني هيپوکسي را. 

 .انواع هيپوکسمي را نام ببرد 

 .احتياطات الزم در اکسيژن تراپي را توضيح دهد 

  .انديکاسيون های تجويز اکسيژن را بداند 

   .عوارض اکسيژن تراپي را بداند 

 .عاليم مسموميت با اکسيژن را شرح دهد 

 .انواع وسايل اکسيژن تراپي رانام ببرد 

    انواع وسايل اکسيژن تراپي )کانوال بيني، کاتتر بيني، ماسک ساده، ماسک ذخيره، ماسک ونچوری، تیي پیي( (را

 بشناسد.

 بيني، کاتتر بيني، ماسیک سیاده، ماسیک ذخيیره، ماسیک      )کانوالنحوه کاربرد هر کدام از وسايل اکسيژن تراپي 

 را شرح دهد. ونچوری، تي پي( (را

  کانوال بيني، کاتتر بيني، ماسک ساده، ماسیک ذخيیره، ماسیک    مزايا و معايب هر کدام از وسايل اکسيژن تراپي(

 را بداند.ونچوری، تي پي( (را 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  0931های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی.تالن، مراقبت 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 

 



 

 هشتمجلسه 

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 0/31/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      جامع پرستاری در بخش های ویژهمراقبت های نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

  عنوان درس : 

 پرستاری از بيماران تحت دياليز صفاقيمراقبت های جامع 

 پيوند کليه و مراقبت های جامع پرستاری قبل و بعد از عمل 

 هدف کلی درس :

 مراقبت های جامع پرستاری از بيماران تحت دياليز صفاقيآشنايي با  

 پيوند کليه و مراقبت های جامع پرستاری قبل و بعد از عملآشنايي با  

 اهداف جزئی : 

  صفاقی را تعریف کنددیالیز 

 اندیکاسیون دیالیز صفاقی را بیان کند 

 مراقبت های پرستاری حین دیالیز صفاقی را توضیح دهد 

 مراقبت های پرستاری قبل از پیوند کلیه را بیان کند 

 مراقبت های پرستاری بعد از پیوند کلیه را بیان کند 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0زمان :مدت   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 

 نهم جلسه
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 33/31/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   يکشنبهروز:      در بخش های ویژهمراقبت های جامع پرستاری نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سيفي دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 حمایت تهویه ای و تنفس مکانیکیعنوان درس : 

 آشنا گردد. روش های حمايت تهويه ای و تنف( مکانيکي با انواع   کلی درس :هدف 

 اهداف جزئی : 
 موارد استفاده از ونتيالتور را ذکر نمايد. .3

 معيارهای عيني نياز بيمار به تهويه مکانيکي را نام ببرد. .1

 را شرح دهد. مشخصات دستگاه تهويه مکانيکي .1

 اساس نحوه رانش هوا را نام ببرد.انواع دستگاه های تهويه مکانيکي بر  .1

 .انواع کلي دستگاه های تهويه مکانيکي فشار مثبت را نام ببرد .5

 طبقه بندی دستگاه های تهويه مکانيکي فشار مثبت بر اساس مدت استفاده را ذکر نمايد. .1

 را توضيح دهد. ,CMV,IMV,ACV,SIMV,MMVهایمد انواع  .2

 .را ذکر نمايد ,CMV,IMV,ACV,SIMV,MMVمزايا و عوارض استفاده از .9

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

  ،مراقبت های پرستاری ویژه در بخشمحمد رضا عسگری، محسن سلیمانیicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم
 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 31/31/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

  برالکتروکاردیوگرام ای مقدمه: عنوان درس 

 هدف کلی درس :

 ، فعالیت الکتریکی قلب، محور الکتریکی قلب ECGآشنایی با انواع لیدهای  

 اهداف جزئی : 

 فعالیت الکتریکی قلب را شرح دهد 

  انواع اشتقاق های قلبی را بداندنقش و اهمیت 

 محور الکتریکی قلب بر اساس مسیر عبور دپوالریزاسیون در قلب را بداند 

  انواع موج های موجود در یکECG را بداند 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 یازدهمجلسه 

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 39/31/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

  سینوسی های آریتمی درمان انواع و تشخیص ، عالیم: عنوان درس 

 هدف کلی درس :

 سینوسی های آریتمی انواعدرمان  و تشخیص ، عالیمآشنایی با  

 اهداف جزئی : 

 برادی کاردی سینوسی را شرح دهد 

 عالئم برادی کاردی سینوسی را بیان کند 

 اهمیت درمان برادی کاردی سینوسی را بداند 

 تاکی کاردی سینوسی را شرح دهد 

 عالئم تاکی کاردی سینوسی را بیان کند 

 اهمیت درمان تاکی کاردی سینوسی را بداند 

  آریتمی سینوسی تنفسی و غیر تنفسی را توضیح دهدتفاوت 

 اهمیت درمان آریتمی غیر تنفسی را بیان کند 

  تغییراتECG در آریتمی های سینوسی را بداند 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

  ،0931مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی.تالن 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 دوازدهمجلسه 

 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 32/3/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   يکشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سيفي دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 حمایت تهویه ای و تنفس مکانیکیعنوان درس : 

 آشنا گردد. با انواع  روش های حمايت تهويه ای و تنف( مکانيکي  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 را توضيح دهد. SPONT,PCV,PSV,PEEP,CPAP,NEEP,انواع مد .3

 را ذکر نمايد. SPONT,PCV,PSV,PEEP,CPAP,NEEPده از مزايا و عوارض استفا .1

 معيارهای جدا سازی بيمار از ونتيالتور را نام ببرد. .1

 مراحل جداسازی بيمار از ونتيالتور را توضيح دهد. .4

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 جلسه سیزدهم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 39/3/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

  دهلیزی های آریتمی درمان انواع و تشخیص ، عالیم: عنوان درس 

 هدف کلی درس :

 دهلیزی های آریتمی درمان انواع و تشخیص ، عالیمآشنایی با  

 اهداف جزئی : 

 انقباض زودرس دهلیزی را توضیح دهد 

 را بداند عالئم الکتروکاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس دهلیزی 

 تاکی کاردی حمله ای دهلیزی را توضیح دهد 

 اقدامات درمانی در تاکی کاردی حمله ای دهلیزی را بیان کند 

 فلوتر دهلیزی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فلوتر دهلیزی را بداند و به کارگیرد 

 فیبریالسیون دهلیزی را توضیح دهد 

  و به کارگیرداهمیت درمان در فیبریالسیون دهلیزی را بداند 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 
 



 چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 11/3/99 ارائه درس : تاريخ 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   يکشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سيفي دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99بازنگری: تاريخ 
. 

 احیا قلبی و ریوی پایهعنوان درس : 

 آشنا گردد. ريوی پايه –احيا قلبي با اصول   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 انواع روش های باز کردن راه هوایی )انواع مانورها( را برشمارد. .0

 دهد.روش برطرف نمودن انسداد راه هوایی و اقدامات پایه مورد نیاز را توضیح  .1

 انواع تنفس مصنوعی را با یکدیگر مقایسه نماید. .9

 یح دهد.ضنحوه انجام ماساژ قلبی را تو .4

 روش های احیا قلبی یک و دو نفره را با یکدیگر مقایسه نماید. .5

 علل ایست قلبی و تنفسی را نام ببرد. .6

 نحوه ماساژ و دادن تنفس مصنوعی در بزرگساالن و شیرخواران را مقایسه نماید. .7

   ، تمرین روی موالژسخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
  کتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی1102برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

  0930فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران.تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پانزدهم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 10/3/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

  بطنی های آریتمی درمان انواع و تشخیص ، عالیم: عنوان درس 

 هدف کلی درس :

 بطنی های آریتمی درمان انواع و تشخیص ، عالیمآشنایی با  

 اهداف جزئی : 

 انقباض زودرس بطنی را توضیح دهد 

 تغییرات الکتروکاردیوگرافی مربوط به انقباض زودرس بطنی را بداند 

   چگونگی بروز پدیده R on Tرا توضیح دهد 

  اقدامات درمانی در زمان بروزR on T را بیان کند 

  انواعPVC بای ژمینه، تری ژمینه و کوادری ژمینه را نام ببرد 

  اهمیت شناخت و درمانPVC های خطرناک را بداند 

 تاکی کاردی بطنی را توضیح دهد 

  تغییراتECG در پدیده دورسادوپوینت را شرح دهد 

 توضیح دهد فلوتر بطنی را 

 اهمیت درمان در فلوتر بطنی را بداند و به کارگیرد 

 انواع فیبریالسیون بطتی را توضیح دهد 

 اهمیت درمان در فیبریالسیون بطنی را بداند و به کارگیرد 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 



 
 شانزدهمجلسه 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 13/3/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   يکشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سيفي دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 یشرفتهاحیا قلبی و ریوی پعنوان درس : 

 آشنا گردد. يشرفتهريوی پ –احيا قلبي با اصول   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

  را بیان نماید.راه هوایی مناسب برای بیمار روش های برقراری. 

  بیان نماید.روش صحیح اینتوباسیون دهانی را 

   بیان نماید.روش صحیح تهویه با ماسک و آمبوبگ را  

 .روش های برقراری راه هوایی پیشرفته را بر شمارد 

 .نحوه کار با دستگاه الکتروشوک را توضیح دهد 

 داروهای مورد استفاده در احیای قلبی ریوی آشنا گردد. با 

 .انواع روش های تجویز داروهای احیا را نام ببرد 

 .اقدامات حمایتی پس از یک احیا موفق را بر شمارد 

   سخنرانی، تمرین روی موالژروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
  کتاب جامعCPCR .تالیف حامد حسنی ،مرضیه کمالی1102برگرفته از انجمن قلب آمریکا. 

 .0930تازه های احیا قلبی و ریوی.تالیف لیلی یکه فالح،طاهره صادقی، محدثه بابایی.انتشارات سالمی.تهران 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه  10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفدهم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 3/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

  هیپرتروفی های بطنی و دهلیزی: عنوان درس 

 هدف کلی درس :

 هیپرتروفی های بطنی و دهلیزیآشنایی با  

 اهداف جزئی : 

 .تغییرات الکتروکاردیوگرافی در هیپرتروفی بطن راست را توضیح دهد 

 .تغییرات الکتروکاردیوگرافی در هیپرتروفی بطن چپ را توضیح دهد 

 .تغییرات الکتروکاردیوگرافی در هیپرتروفی دهلیز راست را توضیح دهد 

 .تغییرات الکتروکاردیوگرافی در هیپرتروفی دهلیز چپ را توضیح دهد 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

  ،محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشمحمد رضا عسگریicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه هجدهم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 9/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99بازنگری:  تاريخ
. 

 و انواع پیس میکر ECGانفارکتوس میوکارد و تغییرات : عنوان درس 

 

 هدف کلی درس :

 و انواع پیس میکر ECGانفارکتوس میوکارد و تغییرات آشنايي با  

 اهداف جزئی : 

 Anterior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درAnterior MI را شرح دهد 

 Antrolateral MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درAntrolateral MI را شرح دهد 

 Inferior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درInferior MI را شرح دهد 

 Posterior MI را توضیح دهد 

  تغییراتECG  درPosterior MI را شرح دهد 

 اهمیت گذاشتن پیس میکر در بیماران را بداند 

  روش کدگذاری را شرح دهدطبقه بندی پیس میکر ها بر اساس 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu 0939دانش..تهران.نور. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 جلسه نوزدهم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 30/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 سرکارخانم سوخک مدرس:  دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

  و پروسيجرهای تشخيصي و درماني قلب های جراحي: عنوان درس 

 

 هدف کلی درس :

 و پروسيجرهای تشخيصي و درماني قلب های جراحيآشنايي با  

 اهداف جزئی : 

  پروسیجرPTCA را توضیح دهد 

  اندیکاسیون هایPTCA را بیان کند 

  کنتراندیکاسیون هایPTCA را بیان کند 

  عوارض و مراقبت های قبل و بعد از انجامPTCA را توضیح دهد 

 کاتتریزاسیون سمت چپ قلب را توضیح دهد 

 کاتتریزاسیون سمت راست قلب را توضیح دهد 

 مراقبت های قبل و بعد از کاتتریزاسیون را توضیح دهد 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

  ویژه در بخشمحمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاریicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 

 جلسه بیستم
 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 11/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      های جامع پرستاری در بخش های ویژهمراقبت نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

  )ادامه(و پروسيجرهای تشخيصي و درماني قلب های جراحي: عنوان درس 

 

 هدف کلی درس :

 )ادامه(و پروسيجرهای تشخيصي و درماني قلب های جراحيآشنايي با  

 اهداف جزئی : 

  ریوی را توضیح دهد-بخش های مختلف پمپ قلبی 

 اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های استفاده از پمپ را بیان کند 

  ریوی را توضیح دهد–عوارض استفاده از پمپ قلبی. 

  جراحی اندیکاسیون هایCABGبای 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 

   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointوایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ماژیک و امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0زمان :مدت   ارزشیابی درس 

 
 



 
 جلسه بیستم و یکم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 جلسه مجازی تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      پرستاری در بخش های ویژهمراقبت های جامع نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 ويژهکنترل هموديناميک بيماران : عنوان درس 

 

 هدف کلی درس :

 کنترل هموديناميک بيماران ويژهآشنايي با  

 اهداف جزئی : 

 نحوه دسترسی به ورید مرکزی را توضیح دهد 

 .نحوه اندازه گیری فشار وج را شرح دهد 

  نحوه اندازه گیری IBP .را شرح دهد 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointویدئو پروژکتور، اسالید ) ماژیک و وایت برد،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0زمان :مدت   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه بیستم و دوم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 19/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      جامع پرستاری در بخش های ویژهمراقبت های نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 ABGاختالالت اسید و باز و تفسیر : عنوان درس 

 

 هدف کلی درس :

 ABGاختالالت اسید و باز و تفسیر  آشنایی با 
 اهداف جزئی : 

 .انواع اختالالت اسید و باز را نام ببرد 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با اسیدوز تنفسی را بیان نماید 

  نماید.علل، عالیم و نحوه مقابله با اسیدوز متابولیک را بیان 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با الکالوز تنفسی را بیان نماید 

 .علل، عالیم و نحوه مقابله با آلکالوز متابولیک را بیان نماید 

  برگهABG .را تفسیر نماید 

 اختالالت اسیدوز و الکالوز را افتراق دهد 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointبرد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ماژیک و وایت امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0زمان :مدت   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 جلسه بیستم و سوم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 جلسه مجازی تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      پرستاری در بخش های ویژه مراقبت های جامعنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 نورولوژیکابزارهای بررسی وضعیت : عنوان درس 

 

 هدف کلی درس :

 ابزارهای بررسی وضعیت نورولوژیک آشنایی با 
 اهداف جزئی : 

  نحوه اندازه گیری  سطح هوشیاری بیمار باGCS scale را توضیح دهد 

  نحوه اندازه گیری  سطح هوشیاری بیمار باFOUR scale را توضیح دهد 

  نحوه اندازه گیری  سطح هوشیاری بیمار باAPACHI scale را توضیح دهد 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu 0939دانش..تهران.نور. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه بیستم و چهارم

 
 

 کارشناسی پیوسته پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 جلسه مجازی تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصيلي  :  
 31-31ساعت:                   دوشنبهروز:      مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سوخک مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس:  سرکارخانم سوخک دقيقه 91مدت کالس: 

 0/33/99تاريخ بازنگری: 
. 

 سندرم های شوک: عنوان درس 

 

 هدف کلی درس :

 سندرم های شوک آشنایی با 
 اهداف جزئی : 

 روشهای ارزیابی شوک را بیان کند 

 علل خون ریزی و کمبود حجم خون را شرح دهد 

  سندرمهای مرتبط با آن را شرح دهدشوک سپتیک و 

  و سندرمهای مرتبط با آن را شرح دهد هیپوولمیکشوک 

  و سندرمهای مرتبط با آن را شرح دهد نورولوژیکشوک 

  و سندرمهای مرتبط با آن را شرح دهد آنافیالکتیکشوک 
   سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointپروژکتور، اسالید )ماژیک و وایت برد، ویدئو امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .0931تالن، مراقبت های ویژه پرستاری ،تهران.نشر حکیم هیدجی 

  مالحت نیک روان مفرد.مراقبت های ویژه درicu.0939.تهران.نور دانش. 

 محمد رضا عسگری، محسن سلیمانی، مراقبت های پرستاری ویژه در بخشicu,ccu .0931و دیالیزتهران.بشری 

  دقيقه   31مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه10مدت زمان :    

 دقيقه  31مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان:      

  دقيقه   0مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه    0مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 


