
 
 

 مجازی (lesson Plan)طرح درس روزانه 
 جلسه اول

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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

ب و عروق تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلنام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           يکشنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکخانم سمسئول درس:  9تعداد واحد:
 ايزانلومدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

  : آناتومی عضالت قلب و آناتومی دریچه های قلبی عنوان 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 

 .ان کند.را بی چگونگی خونرسانی قلب، 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 شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

2. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

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

 

    : 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 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز 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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

ق عمل توراکس، قلب و عروق تکنولوژی اتانام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 01-01ساعت:           شنبهسه روز:   

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

  : بیماری های قلبی عروقیعنوان جلسه 

 بیماری های قلبی عروقیآشنایی با لی جلسه :  هدف ک  
 اهداف اختصاصي : 

 آترواسکلروز را تعریف کند (1

 را بشناسد و عالئم آن را بیان کند 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 :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت 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, 2112  

7. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

2. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

9. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

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

 

    : 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 

 
 

 



 جلسه سوم

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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

  : اقدامات تشخیصی در اعمال جراحی قلب توجهات، مراقبت ها وعنوان 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

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

 مراقبت های حین از عمل جراحی قلب را بیان کند (3

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

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تاالر گفتگو     تکليف          /          پروژه        /   فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

12. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

13. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

14. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

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

 

    : 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

  دقيقهمدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری    : 



 جلسه چهارم

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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 ای آنو مراقبت ه
 01-01ساعت:           روز:   سه شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

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

 ی قلبیانواع ست ها 

 

   : 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 الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 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, 2112  

17. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

12. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

19. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .21

 

    : 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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

  : استفاده از انواع عنوان 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 

  و کنتراندیکاسیون های استفاده از پمپ را بیان کنداندیکاسیون ها 

  ریوی را توضیح دهد–عوارض استفاده از پمپ قلبی. 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت 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, 2112  

22. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

23. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

24. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تیتکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال سادا .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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 01-01ساعت:           بهروز:   سه شن

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

  : جراحی عنوان جلسهCABG)بای پس عروق کرونر( 

 انواع گرافت های شریانی و وریدی 

  CABGاز جراحی  مراقبت های قبل و بعد

 

 )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         روش آموزش :  

 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, 2112  

27. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

22. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

29. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .31

 

    : 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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           شنبهيکروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

  مادرزادی قلب انواع بيماری هایعنوان 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 

  ی های غیر سیانوتیک قلبی را نام ببرد.انواع بیمار 

 .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, 2112  

32. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

33. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

34. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جراحی در  .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 ندی و نتیجه گیری جمع ب 



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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 01-01ساعت:           شنبهسه روز:   

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 یم دریچه قلبانواع روش های ترم ،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 

 چه را بیان کنداندیکاسیون های ترمیم دری 

  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 گفتگو تکليف          /          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, 2112  

37. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

32. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

39. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 لیف لیال ساداتیتکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تأ .41

 

    : 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

  دقيقه مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 ای آنو مراقبت ه
 00-01ساعت:           روز:   يکشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 IABP ،VADطریقه گذاشتن عنوان جلسه : 

 VADو   IABPطریقه گذاشتن  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  ه از بالون پمپ داخل آئورتیعوارض استفاد  

 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

42. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

43. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

44. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

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

 

    : مدت زمان:      دقيقه یل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکممقدمه 

  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 عمله آموزشی:    :    پرستاری                 گرودانشکده

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 01-01ساعت:           شنبهسه روز:   

 نوع واحد: نظری
 

 01ويان  :تعداد دانشج

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

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

 (ICDتور كارديوورتر كاشتني )دفيبريالانواع پس ميکرهای دائمي و موقت،  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 

  گذاشتن روشICD .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 : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

47. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

42. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

49. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .51

 

    : 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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

لوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق تکنونام درس )واحد(  :  

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           شنبه يکروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

  : بولکتومی شریان فمورالآمبولیسم شریانی و آمعنوان جلسه 

 آمبولکتومی ریوی 

 فیلتر وناکاوا 

   : آمبولیسم شریانی و آمبولکتومی شریان فمورال آشنایی باهدف کلی جلسه 

 آمبولکتومی ریوی 

 

 اهداف اختصاصي : 

  اجاد آمبولیسم شریانی را بیان کندعلت 

 آمبولکتومی شریان فمورال را توضیح دهد 

  توضیح دهدآمبولکتومی شریان ریوی را 

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

12. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

13. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

14. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 ت های آنپیوند قلب و مراقبعنوان جلسه : 
 

 شنایی با پیوند قلب و مراقبت های آنآهدف کلی جلسه :  
 

 اهداف اختصاصي : 

 موقعیت قرار گیری قلب را شرح دهد. •

 آناتومی جراحی قلب را توضیح دهد. •

 سیستم گردش خون قلب را رسم نماید. •

 اندیکاسیون های عمل جراحی پیوند قلب را بیان کند. •

 .پیوند قلب را نام ببرد تجهیزات مربوط به عمل جراحی •

 تکنیک عمل جراحی خروج قلب از فرد دهنده و گیرنده پیوند را بیان کند. •

 .تکنیک عمل جراحی پیوند قلب را مرحله به مرحله توضیح دهد •

 عوارض عمل جراحی پیوند قلب را نام ببرد. •

 

 مجازی         روش آموزش :  

 الکترونيکينرم افزار توليد محتوای امکانات آموزشي :  

 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, 2112  

17. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

12. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

19. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .01

 

    : 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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 آن و مراقبت های
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

  : اندارترکتومی کاروتیدعنوان جلسه 

 وریدی -فیستول شریانی

   : وریدی -با جراحی اندارترکتومی کاروتید و فیستول شریانی آشناییهدف 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         روش آموزش :  

 ر توليد محتوای الکترونيکينرم افزاامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

62. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

63. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

64. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .05

 

    : 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 

 ان :    دقيقهمدت زم

 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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 توجهات، اقدامات تشخیصی و ابرازهای جراحی در جراحی عروق: عنوان جلسه 
 
 

 توجهات، اقدامات تشخیصی و ابرازهای جراحی در جراحی عروق با آشناییهدف کلی جلسه :  
 
 

 اهداف اختصاصی : 
. 

 با نکات مربوط به جراحی های عروق محیطی آشنا گردد •

 شده و کاربرد هر یک را بیان کند. ابزارها و وسایل مورد استفاده در جراحی عروق آشنا •

 انواع نخ های بخیه و داروها و مواد هموستاتیک در جراحی عروق را نام ببرد. •

 

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 الر گفتگوتکليف          /          پروژه        /        تافعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

67. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

62. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

69. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 لیال ساداتی تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف .01

 

    : 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

  يقهمدت زمان :    دق جمع بندی و نتیجه گیری 



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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 سوخک مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی زنگری: تاريخ با
 

  : 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 سم هاانواع آنوری روش های درمان  

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

72. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

73. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

74. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .05

 

    : دقيقه  مدت زمان:     )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 عملگروه آموزشی:      :    پرستاری               دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01دانشجويان  :تعداد 

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 ايزانلو مدرس: خانم  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 مروری بر آناتومي سيستم تنفس، انواع پاتولوژی های سيستم تنفسعنوان جلسه : 
 
 

 سيستم تنفس مروری بر آناتومي سيستم تنفس، انواع پاتولوژی هایهدف کلی جلسه :  
 
 

 اهداف اختصاصي : 

 .آناتومي سيستم تنفس را توضيح دهد 

 .بيماری های تنفسي را نام ببرد 

 .عالئم و داليل ايجاد بيماری های تنفسي را نام ببرد 
 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

77. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

72. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

79. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 احی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتیتکنولوژی جر .01

 

    : 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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 00-01ساعت:                     يکشنبه روز: تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  9تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 مربوط به حفره توراکس یها یماریبعنوان جلسه : 

 
 

 مربوط به حفره توراکس یها یماریبآشنایی با هدف کلی جلسه :  
 
 

 اهداف اختصاصی : 
 کس را نام ببرد.انواع پاتولوژی های مربوط به تورا •

 فیستول تراکئوازوفاژیال، دالیل ایجاد، روش تشخیصی و درمان آن را توضیح دهد. •

 عوامل و تظاهرات بالینی و روش های درمانی در نئوپالسم های نای را توضیح دهد. •

 عوامل و تظاهرات بالینی و روش های درمانی در آتلکتازی را توضیح دهد. •

 ش های درمانی در برونشکتازی را توضیح دهد.عوامل و تظاهرات بالینی و رو •

 عوامل و تظاهرات بالینی و روش های درمانی در برونشیت مزمن را توضیح دهد. •

 عوامل و تظاهرات بالینی و روش های درمانی در آمفیزم ریوی را توضیح دهد. •

 .عوامل و تظاهرات بالینی و روش های درمانی در آبسه های ریوی را توضیح دهد •

 و تظاهرات بالینی و روش های درمانی در هموپتزی را توضیح دهد. عوامل •

 بیماری فیبروز کیستیک را همراه با ذکر عالئم، دالیل بروز و روش های درمانی به تفکیک دسته بندی نماید. •

 نئوپالسم های ریه را همراه با ذکر عالئم، دالیل بروز و روش های درمانی توضیح دهد. •

 افیوژن پلوز را بیان کند.عوامل مهم در ایجاد  •

 آمپیم ریوی و شیلو توراکس را به همراه ذکر عالئم، دالیل بروز و روش های درمانی توضیح دهد. •

 پنوتوراکس فشارنده را شرح دهد. •

 انواع توده ها و تومورهای قفسه سینه را همراه با ذکر عالئم، دالیل و روش های درمانی نام ببرد. •

 
         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت 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, 2112  

22. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

23. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

24. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .05

 

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

  کلیات درس

  بخش اول درس 

 پاسخ و استراحت  پرسش و 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  9تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  قيقهد 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 توجهات، اقدامات تشخیصی و ابزار و تجهیزات مورد نیاز در جراحی های توراکسعنوان جلسه : 
 
 

  آشنایی با توجهات، اقدامات تشخیصی و ابزار و تجهیزات مورد نیاز در جراحی های توراکس هدف کلی جلسه : 
 
 

 اهداف اختصاصي : 

 جهات الزم در اعمال جراحی توراکس را توضیح دهد.تو 

 .تاثیرات فیزیولوژیک ناشی از جراحی را توضیح دهد 

 .مراقبت های بعد از اعمال جراحی توراکس و عوارض ناشی از جراحی را فهرست نماید 

 .تست های تشخیصی در بیماران ریوی را نام ببرد 

 حی توراکس را نام ببرد.تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در انواع جرا 

 .کاربرد هر یک از ابزارها را با ذکر مثال شرح دهد 

 
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 عاقبا اعالم خواهد شد.متعنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

27. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

22. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

29. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .01

 

    : مدت زمان:      دقيقه ت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسممقدمه 

  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 عملرستاری                 گروه آموزشی:    :    پدانشکده

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  9تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 

 
 بیه چست تیوب(اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس) برونکوسکوپی، مدیاستینوسکوپی، توراکوسکوپی، استنت گذاری راه هوایی، تععنوان جلسه : 
 

آشنایی با اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس) برونکوسکوپی، مدیاستینوسکوپی، توراکوسکوپی، استنت گذاری راه هوایی، تعبیه چست :  هدف کلی جلسه 

 تیوب(

 

 اهداف اختصاصی : 

 مدیاستینوسکوپی را تعریف کند و اندیکاسیون های آن را نام ببرد. •

 ینوسکوپی را شرح دهد.پروسیجر مدیاست •

 عوارض مدیاستینوسکوپی را نام ببرد. •

 مراقبت های بعد از عمل جراحی مدیاستینوسکوپی را شرح دهد. •

 .توراکوسکوپی را تعریف کند و اندیکاسیون های آن را نام ببرد •

 ابزارهای مورد نیاز جهت توراکوسکوپی را نام ببرد. •

 پروسیجر توراکوسکوپی را شرح دهد. •

 راکوسکوپی را نام ببرد.عوارض تو •

 مراقبت های بعد از عمل جراحی توراکوسکوپی را شرح دهد. •

 .برونکوسکوپی را تعریف کند و اندیکاسیون های آن را نام ببرد •

 ابزارهای مورد نیاز جهت برونکوسکوپی را نام ببرد. •

 پروسیجر برونکوسکوپی را شرح دهد. •

 عوارض برونکوسکوپی را نام ببرد. •

 .عد از عمل جراحی برونکوسکوپی را شرح دهدمراقبت های ب •
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

92. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

93. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

94. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .05

 

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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01 ساعت:                   يکشنبهروز:  

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  9تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 انواع برش ها برای دسترسی به حفره توراکسعنوان جلسه : 
 
 

 انواع برش ها برای دسترسی به حفره توراکسآشنایی با هدف کلی جلسه :  
 

 
 

 اصي : اهداف اختص

 روش و اندیکاسیون برش پوسترولترال توراکوتومی را توضیح دهد. –

 .روش و اندیکاسیون برش آنترولترال توراکوتومی را توضیح دهد –

 روش و اندیکاسیون برش آگزیالری توراکوتومی را توضیح دهد. –

 روش و اندیکاسیون برش کالمشل را توضیح دهد. –

 را توضیح دهد.روش و اندیکاسیون برش مدین استرنوتومی  –

 .روش و اندیکاسیون برش توراکوابدومینال را توضیح دهد –

 مزایا و معایب هر یک از برش ها را نام ببرد. –

 
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تاالر گفتگو  تکليف          /          پروژه        /      فعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

97. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

92. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

99. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 ألیف لیال ساداتیتکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، ت .111

 

    : 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

  دقيقه  مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



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

 تاريخ ارائه درس : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 ت های آنو مراقب
 00-01ساعت:                يکشنبهروز:   

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 خانم سوخکمسئول درس:  9تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 نوسکوپی، توراکوسکوپی، استنت گذاری راه هوایی، تعبیه چست تیوب(اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس) برونکوسکوپی، مدیاستیعنوان جلسه : 
 
 

آشنایی بااقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس) برونکوسکوپی، مدیاستینوسکوپی، توراکوسکوپی، استنت گذاری راه هوایی، تعبیه چست هدف کلی جلسه : 

 تیوب(
 
 

 اهداف اختصاصی : 
 مراقبت های مربوط به ان را توضیح دهد.پروسیجر توراسنتز را شرح دهد و  •

 .در خصوص استنت گذاری راه هوایی توضیح دهد و انواع آن را نام ببرد •

 چست تیوب را تعریف کرده و هدف از تعبیه آن را بیان کند. •

 اندیکاسیون های تعبیه چست تیوب را نام ببرد. •

 ابزارها و تجهیزات جهت تعبیه چست تیوب را فهرست نماید. •

 جراحی تعبیه چست تیوب را شرح دهد. تکنیک •

 .مراقبت های بعد از تعبیه چست تیوب را نام ببرد •

•  
 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.زمون : عنوان و نوع آ

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

112. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

113. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

114. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .115

 

   : 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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ساعت:           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 اقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

 کتومی، دکورتیکاسیون ریه(اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس)توراکوتومی، لوبکتومی، سگمنتکتومی، رزکسیون وج ریه، بولعنوان جلسه : 

 
 
 

 اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس)توراکوتومی، لوبکتومی، سگمنتکتومی، رزکسیون وج ریه، بولکتومی، دکورتیکاسیون ریه( آشنایی باهدف کلی جلسه : 

 
 
 

 اهداف اختصاصي : 

 انواع برش های ريوی را نام برده و توضيح دهد. •

 اری را هوايي را نام ببرد.انديکاسيون های استنت گذ •

 .انواع استنت و روش جايگذاری آن را توضيح دهد •

•  

 مجازی         روش آموزش :  

 نرم افزار توليد محتوای الکترونيکيامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 اقبا اعالم خواهد شد.متععنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

117. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

112. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

119. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .111

 

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

  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 : 0911-0011سال تحصيلي  :  

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

 و مراقبت های آن
 00-01ت:ساع           روز:   يک شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 01تعداد دانشجويان  :

 وخکمسئول درس: خانم س 9تعداد واحد:
 آقای كاویمدرس:  دقيقه 01مدت كالس: 

 11ماه دی تاريخ بازنگری: 
 

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

 آشنایی اقدامات تهاجمی و اعمال جراحی توراکس)ازوفاگوسکوپی، دیالتاسیون مری، ترمیم هرنی هیاتال، ازوفاژکتومی، تیمکتومی(هدف کلی جلسه :  
 
 

 اهداف اختصاصي : 
 

 ازوفاگوسکوپی را تعریف و ابزارها و مراحل انجام آن را توضیح دهد. •

 روش انجام آن را توضیح دهد. دیالتاسیون مری، اندیکاسیون و •

 ترمیم هرنی هیاتال را با ذکر مراحل توضیح دهد. •

 پروسیجر ازوفاژکتومی را به همراه اندیکاسیون های آن شرح دهد. •

 پروسیجر تیمکتومی را به همراه اندیکاسیون های آن شرح دهد. •

 

 مجازی         روش آموزش :  

 وای الکترونيکينرم افزار توليد محتامکانات آموزشي :  

 تکليف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعاليت آموزشي :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

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

Edition, James K. Kirklin, MD, 2112  

112. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 11th  EDITION, 2111 

113. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 2114 

114. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6TH Edition, Joanna Kotcher Fuller, 2112 

 تکنولوژی جراحی در جراحی های قلب و عروق و تنفس، تألیف لیال ساداتی .115

 

    : 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 

 قهمدت زمان :    دقي

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 




