
  

 
 

 

 ترکیبی( COURSE PLAN)وره طرح د

 

  معرفی درس:
دانشجو بیماری های قلب و عروق و تنفس را که نیازمند جراحی هست را می شناسد و با اعمال جراحی مربوط به  در این درس

در جلسات  این درس به صورت ترکیبی)حضوری و مجازی( برگزار خواهد شد. .آن و مراقبتهای قبل و بعد از عمل آشنا می شود

افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش منابع استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم  مجازی

بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد 

سخ دهی دانشجویان به تکالیف، و میزان پا ، امتحان میان ترم و پایان ترممربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب

ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس امتحان میان ترم در نظر گرفته شده که در جدول زمانبندی این درس تاریخ برگزاری 

  امتحان مشخص شده است.

 

 

 

 

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

  :  نام درس

 تکنولوژی اتاق عمل توراکس، قلب و عروق و مراقبت های آن

 3 :  تعداد واحد

 نظری نوع واحد :

 پیش نیاز:

 و آسیب شناسی 2پیشنیاز و یا همزمان با تشریح  -1فیزیولوژی 

 13-11چهارشنبه دوشنبه و روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( مکان برگزاری:

                                          سرکارخانم سوخک مسئول برنامه : 

  sookhakfatemeh@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                     12251225:       دانشکده شماره تماس

 جناب آقای کاوی– سرکارخانم سوخک-سرکارخانم ایزانلو الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 

  sookhakfatemeh@yahoo.com: الکترونیکی پست آدرس

 سرکارخانم سوخک                                          تهیه و تنظیم : 

 1522ماه  بهمن :تدوین تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 
 

 را توضیح دهد. ها هیتوراکس و ر یجراح یآناتوم   •

 را نام برده و توضیح دهد. مربوط به حفره توراکس یها یماریب •

 س را شرح دهد.توراک یدر اعمال جراح یصیتوجهات، مراقبت ها و اقدامات تشخ •

 را نام ببرد. توراکس یجهت انجام اعمال جراح ازیمورد ن زاتیو تجه لیوسا •

 را توضیح دهد. به حفره توراکس یدسترس یانواع برش ها برا •

 ،ییراه هوا یاستنت گذار ،یتوراکوسکوپ ،ینوسکوپیاستیمد ،یتوراکس) برونکوسکوپ یو اعمال جراح یاقدامات تهاجم •

 را شرح دهد (وبیچست ت هیتعب

 ،یبولکتوم ه،یوج ر ونیرزکس ،یسگمنتکتوم ،یلوبکتوم ،یتوراکس)توراکوتوم یو اعمال جراح یاقدامات تهاجم •

 را شرح دهد. (هیر ونیکاسیدکورت

 ،یازوفاژکتوم اتال،یه یهرن میترم ،یمر ونیالتاسید ،یتوراکس)ازوفاگوسکوپ یو اعمال جراح یاقدامات تهاجم •

 را توضیح دهد. (یمکتومیت

پکتوس  ،یدنده ا یاستفاده از گرافت ها نه،یقفسه س یتوراکس)اصالح سندرم خروج یو اعمال جراح یاقدامات تهاجم •

 را شرح دهد. (ناتومیاکساواتوم و پکتوس کار

 را توضیح دهد یقلب یها چهیدر یعضالت قلب و آناتومجراحی  یآناتوم •

 را توضیح دهد. قلب یخونرسان یعروق کرونر قلب و چگونگ •

 مربوط به جراحی قلب و مراقبت های آن ها را توضیح دهد. ینالوژیترم •

 را توضیح دهد. کرونر انیشر یهایماریب •

 را توضیح دهد. یو تامپوناد قلب کاردیپر وژنیاف، یوپاتیومیکارد، وکاردیانفارکتوس م •

 را شرح دهد. قلب یدر اعمال جراح یصیتوجهات، مراقبت ها و اقدامات تشخ •

 را شرح دهد. یقلب یها یماریدر هر کدام از ب یصیتشخ جرینوع پروس •

 را توضیح دهد. قلب یجهت انجام اعمال جراح ازیمورد ن زاتیو تجه لیوسا •

 را توضیح دهد. یویر یپمپ قلبو  یقلب یانواع ست ها •

-یپس قلب یعوارض باو  ونیانواع کانوالس، قلب و عروق ی( در اعمال جراحیویر-ی)پمپ قلبCPBاستفاده از انواع  •

 را توضیح دهد. یعروق



 یقبل و بعد از جراح یمراقبت هاو  یدیو ور یانیشر یانواع گرافت ها،  پس عروق کرونر( ی)باCABG یجراح •

CABG  .را شرح دهد 

 را توضیح دهد. عروق کرونر یآنژسوپالست •

 را توضیح دهد. یقلب یها چهیدر یو مادرزاد یانواع اختاللت اکتساب •

 را شرح دهد. PAD ،ASD ،VSD، کیانوتیس ریو غ کیانوتیس یماریب، قلب یمادرزاد یها یماریانواع ب •

را توضیح  یعوارض استفاده از بالون پمپ داخل آئورتو  IABPگذاشتن  قهیطر، IABPاستفاده از  یها ونیکاسیاند •

 دهد.

را توضیح  یکمک بطن لیعوارض استفاده از وساو  VAD یریمحل قرار گ، VADانواع ، VADاستفاده از  یها ونیکاسیاند

 دهد.

 طبقه بندی پیس میکرها بر اساس روش کدگذاریو  و موقت یدائم یکرهایانواع پس م، یکنترل عروق یروش ها •

 را توضیح دهد. (ICD) یکاشتن وورتریکارد التوریبریدف 

جهت  یمراقبت از اهداکننده مرگ مغز، قلب وندیپ یها کیانواع تکن، قلب  وندیپ یها ونیکاسیها و کنتراند ونیکاسیاند •

 را شرح دهد.قلب  وندیپ

 را توضیح دهد. یطیعروق مح یساختار و آناتوم •

 را شرح دهد. یطیعروق مح یدر اعمال جراح یصیتوجهات و اقدامات تشخ •

 را نام برده و در مورد هر یک توضیح دهد. یطیمربوط به عروق مح یمورد استفاده در اعمال جراح لیابزارها و وسا •

 را توضیح دهد یاز عروقب یها یدر جراح هیاصول پا •

 را توضیح دهد. و آترواسکلروز واسکلروزیآرتر، یطیمح انیانسداد شر یماریب •

را شرح  ها سمیدرمان انواع آنور یروش هاو  آئورت  ونیسکسید، یشکم یها سمیانواع آنور ،توراکس یها سمیانواع آنور •

 دهد

 را توضیح دهد. وناکاوا  لتریف و یویر یآمبولکتوم، فمورال انیشر یو آمبولکتوم یانیشر سمیآمبول •

 را توضیح دهد. یدیور -یانیشر ستولیفو  دیکاروت یاندارترکتوم •

 .مراقبت های قبل، حین و بعد از اعمال جراحی توراکس، قلب و عروق را توضیح دهد 

  و عروق را توضیح دهد.وظایف تکنولوژیست جراحی در نقش فرد اسکراب و سیار در اعمال جراحی توراکس، قلب 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
1. 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, 15
th

  

EDITION, 2015 

3. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care 

Approach 4
th

 Edition, 2014 

4. Surgical Technology, PRINCIPLES AND PRACTICE, 6
TH

 Edition, 

Joanna Kotcher Fuller, 2018 

 

 

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

 http://www.uptodate.com/contents/searchاز سایت های معتبر و به روز مثل: استفاده 

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  بلی   اید؟گرفته آزمون در نظر . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

فایل برای  آماده بودن

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
1     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

تکلیف اول 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

 ی برمرور

جلسات تدریس 

 شده

دوم تکلیف 

 کالسی

ارائه 

سواالت به 

صورت 

تشریحی و 

تستی 

،بارگذاری 

در ماجول 

تکلیف در 

 سامانه نوید

 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر یک 

هفته پس از 

 پاسخ دانشجو

 ی برمرور  

جلسات تدریس 

 شده

      

      



 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لیتما. در صورت دینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 7 آزمون میان ترم

 نمره11 آزمون پایان ترم

، شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 سایر فعالیت ها تکالیف، کوییز و

 نمره 2



 

 

 

 مقررات 

   01حداقل نمره قبولي                                      

 بر طبق قوانين و مقررات آموزشی : تعداددفعات مجاز غيبت در كالس             

 

 مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

01/00 01-01 

  آشنایی با طرح

 درس

  آناتومی عضالت قلب

و آناتومی دریچه 

 های قلبی 

  عروق کرونر قلب و

چگونگی خونرسانی 

 قلب

 ترمینالوژی 

سرکارخانم 

 ایزانلو

 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

01/00 01-01 

 بیماریهای شریان کرونر 

 انفارکتوس میوکارد 

 کاردیومیوپاتی 

  افیوژن پریکارد و تامپوناد

 قلبی

سرکا خانم 

 سلخک

  حضل ی

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

01/00 

01-01    توجهات، مراقبت ها

و اقدامات تشخیصی 

در اعمال جراحی 

 قلب

  نوع پروسیجر

تشخیصی در هر 

کدام از بیماری های 

 قلبی

  

سرکا خانم 

 سلخک
  حضل ی

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

02/00 

01-01    وسایل و تجهیزات

نیاز جهت مورد 

انجام اعمال جراحی 

 قلب

 انواع ست های قلبی 

 پمپ قلبی ریوی 

سرکا خانم 

 سلخک
  حضل ی

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

0/00 

01-01     استتتتفاده از انتتتواع

CPB پمپ قلبتی(-

ریتتتوی( در اعمتتتال 

 عروقجراحی قلب و 

 انواع کانوالسیون 

  عوارض بای پس

 عروقی-قلبی

سرکا خانم 

 سلخک
  حضل ی

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی



4/00 

01-01    جراحی

CABG بای پس(

 عروق کرونر(

  انواع گرافت های

 شریانی و وریدی

  مراقبت های قبل و

بعد از جراحی 
CABG  

  آنژسوپالستی عروق

 کرونر

 

سرکا خانم 

 سلخک

 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

9/00 

01-01    انواع اختاللت

اکتسابی و مادرزادی 

 دریچه های قلبی

  انواع بیماری های

 مادرزادی قلب

  بیماری سیانوتیک و

 غیر سیانوتیک

 PAD ،ASD ،
VSD 

سرکا خانم 

 سلخک

 مجازی

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 پایانیآزملن 

00/00 

01-01    روشهای ترمیم

 دریچه

  انواع دریچه های

 قلبی 

  تعویض دریچه

 آئورت 

  تعویض دریچه

 میترال

سرکا خانم 

 سلخک

 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

01/00 

01-01    اندیکاسیون های

 IABPاستفاده از 

  طریقه گذاشتن
IABP 

  عوارض استفاده از

داخل بالون پمپ 

 آئورتی

    اندیکاستتیون هتتای

 VADاستفاده از 

  انواعVAD 

   محتتل قتترار گیتتری
VAD   

  عوارض استفاده از

 وسایل کمک بطنی

سرکا خانم 

 سلخک

 مجازی

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

01/00 

01-01    روش های کنترل

 عروقی

  انواع پس میکرهای

 دائمی و موقت

  طبقه بندی پیس

بر اساس  میکرها

 روش کدگذاری

   دفیبریالتور
کاردیوورتر کاشتنی 

(ICD) 

  ساختار و آناتومی

 عروق محیطی

سرکا خانم 

 سلخک

 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی



01/0 

   آمبولیسم شریانی و

آمبولکتومی شریان 

 فمورال

 آمبولکتومی ریوی 

   فیلتر وناکاوا 

سرکا خانم 

 سلخک
 مجازی

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

میان ترم تا انتهای جلسه   01/0

 نهم

  حضوری 

 

00/0 

01-01    اندیکاستتتیون هتتتا و

کنتراندیکاستتتتتیون 

 های پیوند قلب 

  انتتواع تکنیتتک هتتای

 پیوند قلب

  مراقبت از اهداکننده

مرگ مغزی جهت 

 پیوند قلب

 آقای کاوی

 مجازی

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

10/0 

01-01    اندارترکتومی

 کاروتید

 فیستول شریانی- 

 وریدی

سرکا خانم 

 سلخک
  حضل ی

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

1/0 

01-01    توجهات و اقدامات

تشخیصی در اعمال 

جراحی عروق 

 محیطی

ابزارها و وسایل مورد 

استفاده در اعمال جراحی 

 به عروق محیطیمربوط 

  حضل ی آقای کاوی

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح
 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

04/0 

01-01    انواع آنوریسم های

 توراکس

   انواع آنوریسم های

 شکمی

  دیسکسیون آئورت 

 روش های درمان 

 انواع آنوریسم ها

سرکا خانم 

 سلخک

 مجازی

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

09/0 

01-01    مروری برر آناتومی

 توراکس و ریه ها

 

سرکا خانم 

 ایاانلل
 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

01/0 

01-01    بیماری های مربوط

 به حفره توراکس

 

 آقای کاوی

 مجازی

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

01/0 

01-01    توجهات، مراقبت ها

اقدامات تشخیصی و 

در اعمال جراحی 

 توراکس

 

  وسایل و تجهیزات

مورد نیاز جهت 

 آقای کاوی

 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی



انجام اعمال جراحی 

 توراکس

0/1 

01-01    اقدامات تهاجمی و

اعمال جراحی 

توراکس) 

برونکوسکوپی، 

مدیاستینوسکوپی، 

توراکوسکوپی، 

راه استنت گذاری 

هوایی، تعبیه چست 

 تیوب(

 آقای کاوی

 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

4/1 

01-01    انواع برش ها برای

دسترسی به حفره 

 توراکس

 آقای کاوی

 مجازی

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح

 

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

9/1 

01-01    اقدامات تهاجمی و

اعمال جراحی 

توراکس) 

برونکوسکوپی، 

مدیاستینوسکوپی، 

توراکوسکوپی، 

استنت گذاری راه 

هوایی، تعبیه چست 

 تیوب(

 آقای کاوی

 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

00/1 

01-01    اقدامات تهاجمی و

اعمال جراحی 

توراکس)توراکوتومی

، لوبکتومی، 

سگمنتکتومی، 

رزکسیون وج ریه، 

بولکتومی، 

 دکورتیکاسیون ریه(

 

 آقای کاوی

 حضوری

 

رم اف اا  ولید   ن 

  تلامح

 کلئدا

 وکلدف

 آزملن پایانی

01/1 

01-01    اقدامات تهاجمی و

اعمال جراحی 

توراکس)ازوفاگوسکو

پی، دیالتاسیون 

مری، ترمیم هرنی 

هیاتال، ازوفاژکتومی، 

 تیمکتومی(

 آقای کاوی

 مجازی

 

رم اف اا  ولید   ن 

 تلامح
 

 کلئدا

 وکلدف

 پایانی آزملن

 

 


