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 بسمه تعالی

 

 كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-FR-042/01 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 دفتر  توسعه آموزش
 99-98 تحصيلیسال  اولل نيمسا

 پرستاری رشته

 کارشناسی مقطع

 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 دانشكده پرستاري و مامايي

 

 96 بهمن: نيتدو خيتار 

 98 مهر: يبازنگر خيتار 

 جامع پرستاری در بخشهای ویژهمراقبتهای : واحد عنوان

 CCUمراقبتهای ویژه  عنوان درس:

 75/1: میزان واحد

 و اصول پایه پرستاری 1،2،3پرستاری بزرگساالن پیش نیاز: 

 مراقبتهای ویژهگروه آموزشي: 

 یپرستار يکارشناسمقطع تحصیلي: 

 13-15شنبه ها چهارزمان برگزاري كالس: 

 اعالم شدهطبق برنامه محل برگزاري كالس: 

 

 

 اساتید ساعات مالقات حضوري ايمیل،

m_imanipour@hotmail.com پور ایماني دکتر خانم 

 

 شرح درس:

 اصول و شده آشنا ژهیو یمراقبتها پرستار یهایژگیو و ژهیو یبخشها اتیخصوص و طیشرا ژه،یو مراقبت مفهوم با درس این در دانشجویان

 دارو ،يقلب تمیر اختالالت یيشناسا ،يقلب نگیتوریمان مار،یب رشیپذ شامل CCU بخش در یبستر يقلب مارانیب از یپرستار یمراقبتها

 .آموخت خواهند را یویر يقلب اءیاح و ICD و كریسمیپ جمله از بخشها نیا در استفاده مورد زاتیتجه ،يدرمان

 

 هدف كلي: 

 ژهیو مراقبت یبخشها در یبستر مارانیب از یپرستار اصول زمینه در دانشجویان نظری معلومات گسترش

 

 :اهداف ويژه

  : باشد قادر فراگیر رودمي انتظار آموزشي واحد این تدریس پایان در

  .ببرد نام را ژهیو یمراقبتها بخش پرستار یهایژگیو و ژهیو بخش اتیخصوص .1

  .دهد شرح را قلب یولوژیزیالكتروف و قلب يتیهدا ستمیس آناتومي .2
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 .کند انیب را قلب نوار هیته و يقلب نگیتوریمان اصول .3

 .کند نییتع را قلب محور و تیر بتواند و داده حیتوض را نرمال ينوسیس تمیر مشخصات .4

 .دهد حیتوض را آنها ینوار مشخصات و برده نام را يقلب یها يتمیر سید انواع .5

 .دهد شرح را قلب یکرونر اختالالت ینوار مشخصات .6

 .دهد حیتوض را CCU در یبستر وکاردیم انفارکتوس ای نیآنژ به مبتال ماریب از مراقبت نحوه .7

 .دینما انیب مرحله به مرحله را بزرگساالن یویر يقلب اءیاح اصول .8

 .دهد شرح را كریسمیپ یدارا ماریب از مراقبت و آن کارکرد نحوه و برده نام را كریسمیپ انواع .9

 

 روشهاي تدريس:

  نیتمر حل -پاسخ و پرسش -سخنراني

 

 وسايل كمك آموزشي:

 سامانه آموزش مجازی - يآموزش افزار نرم

 

 :نوظايف دانشجويا

 فعال شرکت کالسي پاسخ و پرسش و بحث در شده، حاضر کالس سر سروقت و منظم طور به رودمي انتظار دانشجو از درس این در

 به ار مدرس سوی از شده تعیین تكالیف نیز و نماید استفاده کالس در حضور برای قبلي آمادگي جهت شده معرفي منابع از داشته،

 .نماید تحویل مقرر تاریخ در و داده انجام نحو بهترین

 

 :كالس قوانین و مقررات

  خواهد شد. ترم انیپا آزمون از تیمحروم به منجر مجاز حد از شیب بتیغ و بوده کالس ساعات 17/4 مجاز بتیغ زانیم: 1تذکر

 .شود يم محسوب بتیغ کالس، به ورود در قهیدق 10 از شیب ریتاخ: 2تذکر

 .است مباحث کل از ترم انیپا امتحان و است یينها نمره از يجزئ ،يکالس امتحانات نمرات: 3تذکر

 هب موظفند انیدانشجو و شد نخواهد سیتدر مجددا مربوطه مبحث نشود، لیتشك انیدانشجو حضور عدم بواسطه یا جلسه اگر: 4تذکر

 .کنند مطالعه یفرد صورت

 

 )تكويني و پاياني(: ارزشیابي روش

 نحوه ارزشیابي  درصد نمره

 کالس در نظم رعایت و غیاب و حضور  نمره 10%

 تكالیف موقع به و درست انجام کالسي، بحثهای در فعال مشارکت  نمره 20%

 يکالس امتحانات  نمره 30%

 ترم پایان کتبي امتحان  نمره 40%
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3.Sole M.L, Klein D.G, Moseley M.J. Introduction to Critical Care Nursing. Elsevier. St. Louis. 
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  .1393. تهران. يسالم انتشارات .ICU در ژهیو یها مراقبت. نیحس ،یریش مالحت؛ مفرد، كروانین .6

 انتشارات. زیالید و CCU, ICU یبخشها در یپرستار ژهیو یمراقبتها جامع کتاب. محسن ،يمانیسل رضا؛ محمد ،یعسگر .7

 .1394. تهران. یبشر
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 بسمه تعالي

 98-99-1نیمسال  ccu درسجدول زمانبندي ارائه 

 

تعداد  توضیحات موضوع مدرس تاریخ هفته

 سوال 

 ژهیو پرستار و ژهیومراقبت  بخش یهایژگیو پوردکتر ایماني 27/6/98 1

 ژهیومراقبت  بخش در يطیمح محرکات

 
3 

 -کرونر عروق و قلب يتیهدا ستمیس يآناتوم پوردکتر ایماني 3/7/98 2

 قلب یولوژیزیالكتروف

 
3 

 4  نگیتوریمان اصول -يوگرافیالكتروکارد مقدمات پوردکتر ایماني 10/7/98 3

 و تیر محاسبه -يوگرافیالكتروکارد در امواج يمعرف پوردکتر ایماني 17/7/98 4

 (1) قلب محور

 

4 
 و تیر محاسبه -يوگرافیالكتروکارد در امواج يمعرف پوردکتر ایماني 24/7/98 5

 (2) قلب محور

 

 3 1-5 يکتب امتحان ينوسیس یهايتمیر سید -ریتم سینوسي نرمال پوردکتر ایماني 1/8/98 6

 3   یزیدهل یهايتمیر سید پوردکتر ایماني 8/8/98 7

 تعطیل رسمي AV یهابلوک و جانكشنال یهايتمیر سید پوردکتر ایماني 15/8/98 8

 4 (جلسه جبراني)نیاز به 

 4  يبطن هایيتمیر سید پوردکتر ایماني 23/8/98 9

   ها تمرین عملي دیس ریتمي پوردکتر ایماني 29/8/98 10

 2  یاشاخه یهابلوک -قلب حفرات يپرتروفیه پوردکتر ایماني 6/9/98 11

 4  يسكمیا و انفارکتوس ینوار راتییتغ پوردکتر ایماني 13/9/98 12

 3 6-12 امتحان کتبي یویر يقلب اءیاح پوردکتر ایماني 20/9/98 13

 3   كریسمیپ پوردکتر ایماني 27/9/98 14

 


