
 
 پرستاری و مامایی دانشکده

   گروه پرستاری
 

 69-69نیمسال دوم       2 یاختصاص ژهیو یمراقبتها یپرستارعنوان درس :     
 ترم دوم  ویژه یارشد پرستار یکارشناس انیدانشجو مخاطبان:

 12-11شنبه تا چهارشنبه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:واحد تئوری        29/1 تعدادواحد:
 دکتر رستم جاللی مدرس: 11-19شنبه ساعت سه زمان ارائه درس:   

                                                      یپرستار ی، مراقبتها ژهیو یمراقبتها یبر پرستار یمقدمه ا درس و پیش نیاز:
 یپرستار در ی، مباحث عموم ی، داروشناس شرفتهیپ یپرستار شی، پا ژهیمراقبت و یدر بخشها

 
 هدف کلی درس :

 نهیقلب و قفسه س یدستگاه قلب و عروق و جراح یپرستار ژهیو یبا اصول مراقبتها ییآشنا 
 

 درس  یمعرف .1
  

 کند .  انیدرس را ب نیدر ا یریادگیطرح درس را شرح دهد. اهداف 
 کند . انیدرس را ب نیدر ا یده ادیو  یریادگی یروشها
 کند.  انیدرس را ب نیا در یریادگی یابیارزش یروشها

 
 کیولوژیزیف یآناتوم .2

 قلب را شرح دهد یآناتوم قلب و عروق دستگاه
 قلب را شرح دهد  یا چهیدر یهایژگیو  -کند  انیعضله قلب را ب یهایژگیو -
 عروق کرونر را شرح دهد  یآناتوم –
 داخل قلب را شرح دهد . یتیهدا یراهها یآناتوم –
 قلب را شرح دهد   چهیاهقلب و انقباض م یولوژیزیف
 را شرح دهد.   یقلب کلیس -

 آن را شرح دهد.  یرهایکند و متغ فیقلب را تعر برونده
 کند.  انیموثر بر فشار خون را ب یرهایو متغ کیستمتیس عروق

 
  قلب و عروق دستگاه یپرستار یهایابیارز .3

 شرح دهد  دستگاه قلب و عروق را یهایماریبه ب انیمبتال یشرح پرستار یمحتوا
 دستگاه قلب و عروق را شرح دهد. یهایماریبه ب انیمبتال ینیبال یها نهیمعا
را انجام داده و گزارشات  ینیبال یها نهیو معا هیته یشرح حال پرستار یعروق یقلب ماریدو ب از

 مربوطه را ارائه دهد 
،  یوگرافیامل آنژکند ) ش حیدستگاه قلب و عروق را تشر یهایماریدر ب جیرا یصیمطالعات تشخ

 تست ورزش و ...( 
دستگاه قلب و عروق را  یهایماریدر ب جیرا یصیقبل و بعد از مطالعات تشخ یپرستار یابیارز

 دهد.  حیتوض
نموده و گزارشات مربوطه را ارائه دهد  دیبازد یو عروق یقلب جیرا یصیاز انجام مطالعات تشخ

 کند. انید حال را بب یو عروق یقلب مارانیب یفور یابینحوه ارز –
 
 

  عروق کرونر  یهایماریب .1

 دهد. حیو ...( را توض داریو ناپا داریو انواع آن )پا نهیقفسه س نیآنژ
 دهد. حیرا توض نهیقفسه س نیآنژ یولوژیدمیاپ 
 دهد. حیرا توض  نهیقفسه س نیو علل آنژ یپاتولوژ 
 دهد. حیرا توض  نهیقفسه س نیآنژ ینینشانه ها و عالئم بال 
 دهد. حیرا توض  نهیس فسهق نیآنژ یصیتشخ یروشها 
 دهد. حیرا توض  نهیقفسه س نیآنژ یوگرافیالکتروکارد یهایژگیو 
 دهد. حیرا توض  نهیقفسه س نیدر آنژ یدرمان یروشها 
 دهد  حی( را توض ی)سکته قلبوکاردیانفارکتوس م 



 دهد. حیرا توض وکاردیانفارکتوس م یولوژیدمیاپ 
 دهد. حیتوض را وکاردیعلل انفارکتوس م و یپاتولوژ 
 
 دهد. حیرا توض وکاردیانفارکتوس م ینینشانه ها و عالئم بال 
 دهد. حیرا توض وکاردیانفارکتوس م یصیتشخ یروشها 
 دهد. حیرا توض وکاردیانفارکتوس م یوگرافیالکتروکارد یهایژگیو 

 دهد. حیرا توض وکاردیدر انفارکتوس م یدرمان یروشها
 انیرا ب وکاردیو انفارکتوس م نهیقفسه س نیدر آنژ یپرستار یو مراقبتها یپرستار یهاصیتشخ
 کند.

 ندیانفارکتوس را مطابق با الگو و فرا ای یصدر نیمبتال به آنژ یماریب کیوشناخت  یبررس 
 .دینما هیته یرو یپرستار

 ها یپات ویم ویو کارد یقلب یینارسا .9

 کند.  فیرا تعر یقلب ییو نارسا یپات ویم ویکارد
 کند .  انیرا ب یقلب ییو نارسا یپات ویم ویانواع کارد

 دهد.  حیراتوض یقلب یینارسا یولوژیدمیاپ
 دهد .  حیرا توض یقلب ییو علل نارسا یولوژیزیپاتوف 

 دهد .  حیرا توض یقلب یینارسا ینینشانه ها و عالئم بال
 دهد . حیرا توض یقلب ییرسانا یصیتشخ یروشها 
 دهد . . حیرا توض یقلب ییدر نارسا یدرمان یهاروش 

 کند. انیرا ب یقلب ییدر نارسا یپرستار یو مراقبتها یپرستار یصهایتشخ
 

  تیکارد ویم ،  یعفون تیکارد ویاند ،  الیکاردیپر یهایماریب .6
 را ًام ببزد . الیکاردیپز یِایواریاًْاع ب

 دُذ.  حیرا تْض کاردیپز یِایواریّ علل ب یْلْژیشیپاتْف 
 دُذ.  حیرا تْض کاردیپز یِایواریب یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال 
 دُذ.  حیرا تْض کاردیپز یِایواریب یصیتشخ یرّشِا 

 دُذ.  حیرا تْض کاردیپز یِایواریب یدرهاً یرّشِا
 کٌذ.  اىیآى را ب یْلْژیذهیّ اپ فیرا تعز یعفًْ تیکارد ْیاًذ

 دُذ.  حیرا تْض یعفًْ تیّ علل اًذّ کاد یْلْژیشیپاتْف 
 دُذ.  حیرا تْض یعفًْ تیکارد ْیاًذ یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال 
 دُذ.  حیرا تْض یعفًْ تیکارد ْیاًذ یصیتشخ یرّشِا 
 دُذ.  حیرا تْض یعفًْ تیکارد ْیاًذ یدرهاً یرّشِا 
 کٌذ اىیآى را ب یْلْژیذهیّ اپ فیرا تعز تیْکاردیه 

 دُذ. حیتْضرا  تیْکاردیّ علل ه یْلْژیشیپاتْف
 دُذ.  حیرا تْض  تیکارد ْیه یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال 
 دُذ  حیرا تْض  تیکارد ْیه یصیتشخ یرّشِا 
   -دُذ  حیرا تْض  تیکارد ْیه یدرهاً یرّشِا 

کارد را گشارش  ْیکارد،  ه ْیاًذ  کارد،یپز یِایواریدر ب یپزستار یّ هزاقبتِا یپزستار یصِایتشخ

 .ذیًوا
 

  قلب و عروقدر  هیتغذ .7
 

 کٌذ.  ستیرا ل یقلب واراىیدر ب َیاختالالت تغذ

 کٌذ.  اىیرا ب یعزّق یقلب واراىیدر ب َیتغذ تیّضع یبزرس یارُایهع

 کٌذ.  اىیرا ب یعزّق یقلب واراىیدر ب یا َیتغذ یاسُایً یبزرس ًحٍْ

 کٌذ. اىیرا ب یعزّق یقلب واراىیدر ب یا َیتغذ یاسُایً يیتاه ًحٍْ

 کٌذ. اىیرا ب یقلب یُا یقبل ّ بعذ اس جزاح یا َیتغذ یاسُایً رفع ًحٍْ

 کٌذ.  َیهٌاسب را تِ ییرا اًجام دادٍ ّ بزًاهَ غذا یقلب واریاس دّ ب یا َیتغذ تیّضع یبزرس
 

  یا چهیدر یهایماریب .8
 



 دُذ حیرا تْض  یا چَیدر یِایواریب یْلْژیذهیاپ

 دُذ.  حیرا تْض تزالیه چَیدر یِایواریّ علل ب یْلْژیشپاتْفی

 را تْضح دُذ.  تزالیه چَیدر یِایواریب یٌبالی عالئن ّ ُا ًشاًَ

 را تْضح دُذ. تزالیه چَیدر یِایواریب یدرهاً یرّشِا

 دُذ. حیائْرت را تْض چَیدر یِایواریّ علل ب یْلْژیشیپاتْف

 دُذ. حیائْرت را تْض چَیدر یِایواریب یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال 

 دُذ. حیائْرت را تْض چَیدر یِایواریب یصیتشخ یرّشِا

  -دُذ . حیائْرت را تْض چَیدر یِایواریب یدرهاً یرّشِا 

 دُذ.  حیرا تْض یّ سَ لت یْیر  یُا چَیدر یِایواریّ علل ب یْلْژیشیپاتْف

 دُذ.  حیرا تْض یّ سَ لت یْیر یُا چَیدر یِایواریب یٌبالی عالئن ّ ُا ًشاًَ 

 دُذ.  حیرا تْض یّ سَ لت یْیر یُا چَیدر یِایواریب یصیتشخ رّشِای 

 دُذ.  حیرا تْض یّ سَ لت یْیر یُا چَیدر یِایواریب یدرهاً رّشِای

 کٌذ.  ستیرا ل یا چَیدر یِایواریدر ب یپزستار یّ هزاقبتِا یپزستار یصِایتشخ

را هشخص ّ  یپزستار یصِایقلب را اًجام ّ تشخ یا چَیدر یواریهبتال بَ ب واریب کیّ شٌاخت  یبزرس

 کٌذ.  یهٌاسب طزاح یبزًاهَ پزستار

 قلب و عروق بزرگ  یهایناهنجار .9
 کٌذ. حیرا تشز یشیدُل ْارٍید صیًقا

 دُذ . حیرا تْض یشیدُل ْارٍید صیًقا یْلْژیذهیاپ 

 دُذ.  حیرا تْض یشیدُل ْارٍید صیّ علل ًقا یْلْژیشیپاتْف 

 دُذ . حیرا تْض یشیدُل ْارٍید صیًقا یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال

 دُذ . حیرا تْض یشیدُل ْارٍید صیًقا یصیتشخ یرّشِا

 دُذ .  حیرا تْض یشیدُل ْارٍید صیًقا یدرهاً یرّشِا

 کٌذ  حیرا تشز یبطٌ ْارٍید صیًقا

 دُذ.  حیرا تْض یبطٌ ْارٍید صیًقا یلْژ ْیذهیاپ 

 دُذ.  حیرا تْض یبطٌ ْارٍید صیّ علل ًقا یْلْژیشیپاتْف

 دُذ.  حیرا تْض یبطٌ ْارٍید صیًقا یٌیاًَ ُا ّ عالئن بالًش 

 دُذ.  حیرا تْض یبطٌ ْارٍید صیًقا یصیتشخ یرّشِا 

 دُذ.  حیرا تْض یبطٌ ْارٍید صیًقا یدرهاً یرّشِا

 کٌذ.  حیرا تشز یاًیشز یهجزا باسهاًذى

 دُذ. حیرا تْض یاًیشز یباسهاًذى هجزا یْلْژیذهیاپ 

 دُذ. حیرا تْض یاًیشز یباسهاًذى هجزا ّ علل یْلْژیشیپاتْف 

 دُذ. حیرا تْض یاًیشز یباسهاًذى هجزا یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال 

 دُذ. حیرا تْض یاًیشز یباسهاًذى هجزا یصیتشخ یرّشِا 

 دُذ. حیرا تْض یاًیشز یباسهاًذى هجزا یدرهاً یرّشِا 

 کٌذ.  حیائْرت را تشز ْىیکْارکتاس

 دُذ. حیائْرت راتْض ْىیکْارکتاس یْلْژیذهیاپ

 دُذ. حیائْرت راتْض ْىیّعلل کْارکتاس یْلْژیشیپاتْف 

 دُذ. حیائْرت راتْض ْىیکْارکتاس یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال

 دُذ. حیائْرت راتْض ْىیکْارکتاس یصیتشخ یرّشِا 

 دُذ. حیراتْض ْرتائ ْىیکْارکتاس یدرهاً یرّشِا 

 .ذیقلب ّ عزّق را گشارش ًوا یِایر ًاٌُجارد یپزستار یّ هزاقبتِا یپزستار یصِایتشخ

 
 خون یبحران فشبر .01

 کٌذ. فیخْى را تعز یبحزاى پزفشار

 دُذ.  حیخْى راتْض یّعلل بحزاى پزفشار یْلْژیشیپاتْف 

 دُذ.  حیخْى راتْض یبحزاى پزفشار یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال 

 دُذ.  حیخْى راتْض یبحزاى پزفشار یصیتشخ یرّشِا 

 دُذ.  حیخْى راتْض یبحزاى پزفشار یهاًدر یرّشِا 

 دُذ.  حیهْثز بز فشار خْى را تْض یطیائْرت ّ عزّق هح یِایواریب

 کٌذ. یکٌذ. اًْاع شْک را طبقَ بٌذ فیشْک را تعز

 دُذ.  حیّعلل اًْاع شْک را تْض یْلْژیشیپاتْف 



 دُذ.  حیاًْاع شْک را تْض یٌیًشاًَ ُا ّ عالئن بال

 دُذ.  حیع شْک را تْضاًْا یصیتشخ یرّشِا

 دُذ. حیاًْاعذ شْک را تْض یدرهاً یرّشِا 
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 سایل آموزشی :و

 
 پروژکتور دئویو ،یوتریکامپ یدهایبرد و اسال تیوا یبصر یسمع لیاستفاده از وسا

 
 :سنجش و ارزشیابی 

 
 نمره  1حضور منظم در کالس  .1

 نمره  3مشارکت فعال در مباحث کالسی   .2

 نمره  4ارئه پروژه درسی   .3

 نمره  2ارائه سمینار   .4

 نمره  2س درس ارائه دو مقاله در ارتباط با جلسات کال  .5

 نمره   8آزمون پایان ترم   .6

دانشجویان تا پایان هفته دوم موضوع سمینار و مقاالت خود را انتخاب و و در هفته پایانی کالس مقاله  .7

 خود را ارائه نمایند. 

 اطالع رسانی مناسب جلسات سمینار تا امکان استفاده سایر دانشجویان را فراهم نماید.   .8

 نمره مطلوب را کسب کنند نمره آزمون کتبی آنها لحاظ نخواهد شد.  5و1ند از موارد دانشجویانی که نتوان .9

دانشجویان باید تا پایان هفته دوم ترم تحصیلی موضوع سمینار و مقاله مروری خود را انتخاب کنند و سه  .11

 هفته مانده به پایان ترم سمینار و مقاله مروری خود را تحویل دهند. 

ناسی ارشد باید سمینارهای خود را به اطالع دانشجویان دوره کارشناسی برسانند تا دانشجویان دوره کارش .11



 آنها بتوانند از جلسات سمینار استفاده کنند. 

دانشجویان می توانند فعالیتهای خود را در طول ترم در سمینار ، کنفرانس  و جلسات ارسال نمایند و در  .12

 صورت چاپ خود ارزیابی آنها مد نظر است. 

 

 قررات کالس و انتظارات از دانشجو:م
 

دانطجویاى عشیش توجه داضته تاضند تا توجه ته گستزد گی و تنوع سیاد هطالة و اس طزفی کوثود وقت ، نقص استاد ، 

راهنوایی و تسهیل یادگیزی است نه انتقال توام و کوال هحتوا ، لذا آهوسش هطلوب هستلشم هطالعه و هطارکت فعال ضوا 
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 بریخ ارسبل :تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   ت

 



 2 یاختصاص ژهیو یمراقبتها یپرستار :جدول زمانبندی درس                           

 14-16شنبه سه  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 16/11/95 
 

 دکتز رستن جاللی  درص یهعزف

2  

23/11/95 

 """""""""" کیْلْژیشیف یآًاتْه

3 33/11/95 
 

 """""""""" قلب ّ عزّق دستگاٍ

4 7/12/95 
 

 """""""""" یپزستار یِایابیارس -

5 14/12/95 
 

 """""""""" قلب ّ عزّق دستگاٍ

6 21/12/95 
 

 """""""""" عزّق کزًّز  یِایواریب

7 23/1/96 
 

 """""""""" ُا یپات ْیه ْیّ کارد یقلب ییًارسا

 """"""""""  الیکاردیپز یِایواریب  27/1/96 8

 """"""""""  یعفًْ تیکارد ْیاًذ  3/2/96 9

 """"""""""  تیکارد ْیه  13/2/96 13
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