
 سمه تعالیب

 

و شماره بازنگری مدرك كد  

EO- FR-039/00 

 ی طرح دوره بالین
(clinical course plan) 

 توسعه آموزش فتر د
 98-99تحصیلی اول نیمسال 

 پرستاری رشته

 کارشناسی مقطع

 

 10/7/98:تدوین تاریخ      

 :بازنگری تاریخ       

 

  مراقبت های جامع پرستاری ویژه: دوره بالینی عنوان

 پرستاری در سی سی یو :بالینی عنوان درس

 1میزان واحد: 

 کلیه دروس داخلی جراحی پیش نیاز:

 مراقبت های ویژه و مدیریتگروه آموزشی: 

 کارشناسیمقطع تحصیلی: 

 روزه)طول هفته( 10 دوره بالینی: زمان

 بیمارستان امام سی سی یو: دوره بالینیمحل 

 دانشجو 7 تعداد دانشجویان:

 

  استاد ایمیل، ساعات مالقات حضوری

esmaeili_m@tums.ac.irو 
esmaeiliem@yahoo.com 

 مریم اسماعیلی

 

  :کلی دفه

  آشنایی دانشجویان با فرایندهای مراقبتی و تشخیصی جهت بیماران قلبی بستری در بخش سی سی یو

 

 در پایان دوره انتظار می رود دانشجو: :اهداف ویژه

 قوانین و مقررات بخش ویژه را بداند و رعایت کند. -

 انواع بیماری های رایج در بخش سی سی یو را بشناسد. -

 بیماران بخش سی سی یو ارتباط برقرار کند.به خوبی با پرسنل و  -

 اشتقاقی از بیمار بستری در بخش سی سی یو باشد. 12قادر به اخذ نوار قلب  -

 قادر به شناسایی انواع ریتم های قلبی و دیس ریتمی های قلبی در بیماران بخش سی سی یو باشد. -

 قادر به تنظیم دوز داروهای قلبی برای بیماران باشد. -

 رویی در بخش را به دقت و بدون خطا انجام دهد.محاسبات دا -

 نحوه کارکردن با تجهیزات رایج در بخش را بداند. -

 قادر به ارائه آموزش به بیمار و خانواده باشد. -

شمثو   EO-FR-013/01 

EO-FR-013/01 اره

 بازنگری:

EO-FR-002/00 

 دانشکده پرستاری و مامایی



 

 تدریس بالینی: روش

 مراقبت موردی -آموزش در محیط واقعی

 

 ظایف دانشجویان:و

 حضور به موقع و منظم در محیط بیمارستان -

 ارتباط حرفه ای با پرسنل و بیماربرقراری  -

 انجام تکالیف محوله در طول برنامه -

 

 

 : )تکوینی و پایانی( بالینی ارزشیابی روش

 نحوه ارزشیابی  درصد نمره

 ارزشیابی در طول دوره )رفتار حرفه ای، دانش و مهارت( 50

 انجام تکالیف محوله 10

 آزمون آسکی پایان دوره 40

 

 

 

 

 

  



 بسمه تعالی

 (15/8/97تا  4/8/97)99-98اول نیمسال  سی سی یوجدول زمانبندی فعالیتهای روزانه دوره بالینی 

 

 روزهای دوره تاریخ و ساعت فعالیت های آموزشی

 لروز او 7:30 آشنایی با بخش و بیماران و قوانین حاکم

 روز دوم 7:30 الکتروشوک -محاسبات دارویی -نحوه کارکردن با تجهیزات

 روز سوم 7:30 آموزش به بیمار -داروها -صدریآنژین 

 چهارمروز  7:30 انفارکتوس میوکارد و کلیه مالحظات مربوط به آن + نوار قلبی مربوطه

 پنجمروز  7:30 نارسایی های قلبی و مالحظات آن+ دیس ریتمی های دهلیزی

 ششمروز  7:30 شوک کاردیوژنیک و مالحظات پرستاری+ دیس ریتمی های بطنی

 هفتمروز  7:30 داروهای آنتی آریتمی

شاخه ای(و مالحظات دارویی و  –انواع بلوک های قلبی ) گره دهلیزی بطنی 

 پرستاری آن

7:30 

 هشتمروز 

 نهمروز  7:30 آشنایی با انواع پیس میکر و مالحظات پرستاری قبل و بعد

 دهمروز  7:30 ارزشیابی

 


