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 شرح درس:

درس دانشجو ضمن آشنایی با عالیم ایست قلبی و داروهای احیا ، با روش احیاسی قلبی ریوی آشنا می شود تا در مواقع در این 

ضروری در محیط اتاق عمل و ری.اوری قادر به همكاری با تیم احیا باشد. همچنین ضمن آشنایی با اختالالت آب و الكترولیت ها با 

 ان یكی از تجهیزات ریكاوری آشنا خواهد شد.نحوه كار و تنظیم ونتیالتور به عنو

 

  :كلی هدف

 می باشد. انواع اریتمی های قلبی و مداخالت پرستاری با دانشجویان آشنایی

 

 :اهداف رفتاری

 .كند بیان را قلب فیزلولوژی و اناتومی از مروری دانشجو

 .شود آشنا عروقی قلبی اختالالت انواع با دانشجو

 .باشد قلبی ایست و انژین انواع تفكیک قادربه دانشجو

 .باشد قلب اریتمیهای انواع تشخیص تفسیر به قادر دانشجو

 .باشد قلب اریتمی انواع تشخیص و تفسیر به قادر دانشجو

 .گردد آشنا قلب نوار گرفتن نحوه با دانشجو

 شود اشنا ریوی قلبی احیای الفبای با دانشجو

 .دهد شرح را ریوی قلبی احیای و قلبی های اورژانس در كاربردی داروهای دانشجو

 .شود اشنا مصنوعی تنفس و اپنه با دانشجو

 .نماید كسب اطالعات كاپنوگرافی و متر اكسی پلس كاربادستگاه درمورد دانشجو

 .باشد ان گرفتن اصول وABGتفسیر به قادر دانشجو

 (عملی) .باشد هوایی راه از مراقبت اصول بیان به قادر دانشجو
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 .باشد بیماران در الكترولیت اب اصالح بیان به قادر دانشجو

 (عملی).باشد قلب نوار درست گرفتن به قادر دانشجو

 (عملی).باشد قلب نوار تفسیر به دانشجوقادر

 (عملی).باشد ریوی قلبی احیای به قادر دانشجو

 (عملی).باشد مشكل هوایی راه با بیمار مدیریت به قادر

 

 تدریس:  روش

ویدیو پروژكتور و  -اورهد –كتور  این درس با استفاده از  روش های سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه كوچک و با استفاده از پرو

 كامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

داشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث 

 همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدی را نیز در كالس ارایه نمایند.

 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 نمره (15نمره (                                  ارزشیابی پایانی )5) عملیازمون 

 نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را  5حداكثر 

آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی در هر ترم انجام می شود و نتایج 

 یرد.درس قرار می گ

 

 سیاست ها و قوانین درس:

 رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزامیست.

 

 منابع:

 كتاب پرستاری داخلی جراحی قلب ، برونر سودارث، نشرجامعه نگر 

 ف اخرین چاپكتاب مراقبت های پرستاری، عسكری، نشربشری
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاریخ جلسه

1 55/11/00 01:01-8  خانم بارانی ولوژی قلبمروری بر اناتومی و فیزی 

5 05/15/00 01:01-8  خانم بارانی انواع اختالالت قلبی عروقی 

8 00/15/00 01:01-8  خانم بارانی تفكیک انواع انژین و ایست قلبی 

0 11/15/00 01:01-8  خانم بارانی های قلب تشخیص انواع اریتمی و تفسیر 

5 58/15/00 01:01-8  خانم بارانی گرفتن نوار قلب 

1 15/01/01 01:01-8  خانم بارانی تعطیلی رسمی 

0 55/01/01 01:01-8  خانم بارانی الفبای احیای قلبی ریوی 

3 50/01/01 01:01-8  خانم بارانی داروهای كاربردی در اورژانس های قلبی و احیای قلبی ریوی 

0 05/05/01 01:01-8  خانم بارانی لس اكسی متر و كاپنوگرافی )عملی(اكار با دستگاه پ 

10 15/05/01 01:01-8  خانم بارانی اپنه و تنفس مصنوعی 

11 10/05/01 01:01-8  خانم بارانی اصول مراقبت از راه هوایی )عملی( 

15 51/05/01 01:01-8  خانم بارانی و اصول گرفتن ان ABGتفسیر 

18 05/08/01 01:01-8  خانم بارانی تفسیر نوار قلب )عملی( اخذ و  

10 00/08/01 01:01-8  خانم بارانی اصالح اب الكترولیت در بیماران  

15 11/08/01 01:01-8  خانم بارانی احیای قلبی ریوی )عملی( 

11 58/08/01 01:01-8  خانم بارانی مدیریت بیمار با راه هوایی مشكل )عملی( 

10 80/08/01 01:01-8  خانم بارانی آزمون عملی 

 


