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روش 
ستدري  

فعاليت 
 دانشجو

روشهای يادگيری و ياد . اهداف يادگيری در اين درس را بيان کند . طرح درس را شرح دهد  معرفی درس   ١
  . روشهای ارزشيابی يادگيری در اين درس را بيان کند. دهی در اين درس را بيان کند 

  

٢  
  

  آناتومي فيزيولوژيك
  دستگاه قلب و عروق

ويژگيهای دريچه ای   -ويژگيهای عضله قلب را بيان کند  -آناتومی قلب را شرح دهد -
 آناتومی راههای هدايتی –آناتومی عروق کرونر را شرح دهد  –قلب را شرح دهد 

 . را شرح دهد داخل قلب
   .را شرح دهد سيکل قلبی -  را شرح دهد فيزيولوژی قلب و انقباض ماهيچه قلب -
 . برونده قلب را تعريف کند و متغيرهای آن را شرح دهد -
  . عروق سيستمتيک و متغيرهای موثر بر فشار خون را بيان کند -
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  ارزيابيهاي پرستاري -   ٣
  دستگاه قلب و عروق

 محتوای شرح پرستاری مبتاليان به بيماريهای دستگاه قلب و عروق را شرح دهد  -
 .را شرح دهدمعاينه های بالينی مبتاليان به بيماريهای دستگاه قلب و عروق  -
از دو بيمار قلبی عروقی شرح حال پرستاری تهيه و معاينه های بالينی را انجام داده  -

ات تشخيصی رايج در بيماريهای دستگاه مطالع –و گزارشات مربوطه را ارائه دهد 
 ...) شامل آنژيوگرافی ، تست ورزش و ( قلب و عروق را تشريح کند 

ارزيابی پرستاری قبل و بعد از مطالعات تشخيصی رايج در بيماريهای دستگاه قلب و  -
از انجام مطالعات تشخيصی رايج قلبی و عروقی بازديد  –. عروق را توضيح دهد

نحوه ارزيابی فوری بيماران قلبی و  –مربوطه را ارائه دهد  نموده و گزارشات
 .عروقی بد حال را بيان کند

-   
کاهش برونده قلبی ، درد (تشخيصهای رايج پرستاری در بيماريهای  قلب و عروق -١ -  كاراموزي  ۴

را ليست و برای بيمار نمونه برنامه .....) قفسه سينه ، عدم تحمل فعاليتهای بدنی و 
 .تهيه کند مراقبتی

  . برای دو بيمار قلبی بر اساس ارزيابی برنامه مراقبتی تهيه کند -٢ -
۵  
  

اپيدميولوژی  .را توضيح دهد...) پايدار و ناپايدار و (آنژين قفسه سينه و انواع آن  -  بيماريهاي  عروق كرونر
 -.را توضيح دهد پاتولوژی و علل آنژين قفسه سينه  -.آنژين قفسه سينه را توضيح دهد

روشهای تشخيصی آنژين  -.را توضيح دهد نشانه ها و عالئم بالينی آنژين قفسه سينه 
را  ويژگيهای الکتروکارديوگرافی آنژين قفسه سينه  -.را توضيح دهد قفسه سينه 
انفارکتوس  -.را توضيح دهد روشهای درمانی در آنژين قفسه سينه  -.توضيح دهد

اپيدميولوژی انفارکتوس ميوکارد را توضيح  –ا توضيح دهد ر) سکته قلبی (ميوکارد
نشانه ها و عالئم بالينی  -.پاتولوژی و علل انفارکتوس ميوکارد را توضيح دهد -.دهد

روشهای تشخيصی انفارکتوس ميوکارد را  -.انفارکتوس ميوکارد را توضيح دهد
  -.را توضيح دهدويژگيهای الکتروکارديوگرافی انفارکتوس ميوکارد  -.توضيح دهد

 .روشهای درمانی در انفارکتوس ميوکارد را توضيح دهد -
تشخيصهای پرستاری و مراقبتهای پرستاری در آنژين قفسه سينه و انفارکتوس  -

 .ميوکارد را بيان کند
بررسی وشناخت يک بيماری مبتال به آنژين صدری يا انفارکتوس را مطابق با الگو   -

  .ايدو فرايند پرستاری روی تهيه نم



نوار قلبی را با ذکر دليل  ٣و تفسير حداقل   ECGروشهای مانيتورينگ و گرفتن  -  كاراموزي   ۶
  گزارش کند 

  . ثبت و تفسير نمايد   MIدر روزهای مختلف بستری بيمار ECGيمی زتغييرات آن -  كاراموزي   ٧

نارسايي قلبي و كارديو   ٨
  ميو پاتي ها

كارديو ميو پاتي و نارسايي قلبي را بيان كند انواع . را تعريف کندكارديو ميو پاتي و نارسايي قلبي  -
 .پاتوفيزيولوژي و علل نارسايي قلبي را توضيح دهد  –. اپيدميولوژي نارسايي قلبي راتوضيح دهد. 

روشهاي تشخيصي نارسايي قلبي را  –. نارسايي قلبي را توضيح دهد نشانه ها و عالئم بالينی 
 . .روشهاي درماني در نارسايي قلبي را توضيح دهد  -.توضيح دهد 

   .بيان كندنارسايي قلبي را تشخيصهای پرستاری و مراقبتهای پرستاری در  -
بيمار مبتال به نارسايی قلب و يک بيمار مبتال به کارديوميوپاتی را ارزيابی  ٢ -  كاراموزي   ٩

  . نيازهای مراقبيتی آنها را ليست کند
بيمار مبتال به ادم حاد ريه بدنبال نارسايی قلب و اقدامات  ٢مشکالت حاد و اورژانسی  -  كاراموزي   ١٠

  .انجام شده را گزارش کند
  بيماريهاي پريكارديال    ١١

  انديو كارديت عفوني  
  ميو كارديت  

  

 –. پاتوفيزيولوژي و علل بيماريهاي پريكارد را توضيح دهد -.انواع بيماريهاي پريكارديال را نام ببرد  -
بيماريهاي روشهای تشخيصی  –. نشانه ها و عالئم باليني بيماريهاي پريكارد را توضيح دهد

  –. بيماريهاي پريكارد را توضيح دهدروشهای درمانی –. پريكارد را توضيح دهد
پاتوفيزيولوژي و علل اندو كاديت  –. انديو كارديت عفوني را تعريف و اپيدميولوژي آن را بيان كند -

روشهای  –. نشانه ها و عالئم باليني انديو كارديت عفوني را توضيح دهد –. عفوني را توضيح دهد
روشهاي درماني انديو كارديت عفوني را توضيح  –. انديو كارديت عفوني را توضيح دهدتشخيصی 

ميوکارديت  پاتوفيزيولوژي و علل – -.ميوكارديت را تعريف و اپيدميولوژي آن را بيان كند –. دهد
روشهاي تشخيصي ميو  –. نشانه ها و عالئم باليني ميو كارديت  را توضيح دهد -.را توضيح دهد

   -روشهاي درماني ميو كارديت  را توضيح دهد  –ت  را توضيح دهد كاردي
پريكارد،  انديو كارد،  ميو كارد تشخيصهای پرستاری و مراقبتهای پرستاری در بيماريهای  -

  . را گزارش نمايد
 . اختالالت تغذيه در بيماران قلبی را ليست کند -  تغذيه در قلب و عروق  ١٢

 . معيارهای بررسی وضعيت تغذيه در بيماران قلبی عروقی را بيان کند -
 . نحوه بررسی نيازهای تغذيه ای در بيماران قلبی عروقی را بيان کند -
 .نحوه تامين نيازهای تغذيه ای در بيماران قلبی عروقی را بيان کند -
 .نحوه رفع نيازهای تغذيه ای قبل و بعد از جراحی های قلبی را بيان کند -
بررسی وضعيت تغذيه ای از دو بيمار قلبی را انجام داده و برنامه غذايی مناسب را  -

  . تهيه کند

    

پاتوفيزيولوژی و علل  –. اپيدميولوژی بيماريهای دريچه ای  را توضيح دهد -بيماريهای دريچه ای    ١٣
نشانه ها و عالئم بالينی بيماريهای دريچه  –. بيماريهای دريچه ميترال را توضيح دهد

 .بيماريهای دريچه ميترال را توضح دهدروشهای درمانی . ميترال را توضح دهد
نشانه ها و عالئم  -.ائورت را توضيح دهد پاتوفيزيولوژی و علل بيماريهای دريچه -

 چهبيماريهای دريروشهای تشخيصی  -.ائورت را توضيح دهد بيماريهای دريچهبالينی 
 -.ائورت را توضيح دهد  بيماريهای دريچهروشهای درمانی  -.ائورت را توضيح دهد

 –. را توضيح دهد ريوی و سه لتی دريچه های  پاتوفيزيولوژی و علل بيماريهای -
 –. را توضيح دهد دريچه های ريوی و سه لتیبيماريهای نشانه ها و عالئم بالينی 

 –. را توضيح دهد ريوی و سه لتیدريچه های بيماريهای روشهای تشخيصی 
 –. را توضيح دهد دريچه های ريوی و سه لتیبيماريهای روشهای درمانی 

 . دريچه ای را ليست کند تشخيصهای پرستاری و مراقبتهای پرستاری در بيماريهای -
بررسی و شناخت يک بيمار مبتال به بيماری دريچه ای قلب را انجام و تشخيصهای  -

  . برنامه پرستاری مناسب طراحی کند پرستاری را مشخص و
  كاراموزي  ١۴

بازتوانی قلب   بخش 
Echo  و تست
  ورزش

مبتال به اختالالت بيمار  ٢انجام شده برای و مراقبتی اقدامات تشخيصی و درمانی  -
 . دريچه ای را گزارش کنيد

  
  
  

    



ناهنجاريهاي قلب و   ١۵
  عروق بزرگ 

  

اپيدميولوژی نقايص ديواره دهليزی را توضيح  -.نقايص ديواره دهليزی را تشريح کند -
نشانه ها و عالئم  –. نقايص ديواره دهليزی را توضيح دهد پاتوفيزيولوژي و علل -.دهد 

نقايص ديواره روشهای تشخيصی  -.نقايص ديواره دهليزی را توضيح دهد بالينی 
  -.نقايص ديواره دهليزی را توضيح دهد درمانی روشهای  - .دهليزی را توضيح دهد 

توضيح اپيدميو لوژی نقايص ديواره بطنی را  –نقايص ديواره بطنی را تشريح کند  -
نشانه ها و عالئم  –. پاتوفيزيولوژی و علل نقايص ديواره بطنی را توضيح دهد. دهد

روشهای تشخيصی نقايص ديواره بطنی  –. بالينی نقايص ديواره بطنی را توضيح دهد
 . روشهای درمانی نقايص ديواره بطنی را توضيح دهد. را توضيح دهد

اپيدميولوژی بازماندن مجرای شريانی را  –. بازماندن مجرای شريانی را تشريح کند -
نشانه  -.پاتوفيزيولوژی و علل بازماندن مجرای شريانی را توضيح دهد -.توضيح دهد
روشهای تشخيصی  -.الينی بازماندن مجرای شريانی را توضيح دهدها و عالئم ب

روشهای درمانی بازماندن مجرای شريانی  -.بازماندن مجرای شريانی را توضيح دهد
 .را توضيح دهد

اپيدميولوژی کوارکتاسيون ائورت راتوضيح . کوارکتاسيون ائورت را تشريح کند -
نشانه ها و عالئم -.راتوضيح دهد پاتوفيزيولوژی وعلل کوارکتاسيون ائورت -.دهد

روشهای تشخيصی کوارکتاسيون ائورت  -.بالينی کوارکتاسيون ائورت راتوضيح دهد
 .روشهای درمانی کوارکتاسيون ائورت راتوضيح دهد -.راتوضيح دهد

را گزارش ناهنجاريهای قلب و عروق تشخيصهای پرستاری و مراقبتهای پرستاری در  -
  .نمايد

    

پاتوفيزيولوژی وعلل بحران پرفشاری خون . بحران پرفشاری خون را تعريف کند -  فشاري خونبحران  -  ١۶
 –. نشانه ها و عالئم بالينی بحران پرفشاری خون راتوضيح دهد –. راتوضيح دهد

روشهای درمانی بحران  –. روشهای تشخيصی بحران پرفشاری خون راتوضيح دهد
   –. پرفشاری خون راتوضيح دهد

  . بيماريهای ائورت و عروق محيطی موثر بر فشار خون را توضيح دهد -
پاتوفيزيولوژی وعلل انواع . انواع شوک را طبقه بندی کند. شوک را تعريف کند -

روشهای . نشانه ها و عالئم بالينی انواع شوک را توضيح دهد. شوک را توضيح دهد
انواعد شوک را توضيح روشهای درمانی  –. تشخيصی انواع شوک را توضيح دهد

  . دهد
  

    

گزارش دو مورد بيمار مادرزادی قلب با نحوه تشخيص و اقدامات انجام داده شده  -  كاراموزي   ١٧
  برای بيمار 

    

اصول ثبت الکتروکارديوگرافی ، اصول تفسير الکتروکارديوگرام ، لراديکاردی سينوسی -  قلب اختالالت ريتم  ١٨
پيس ميکر سرگردان ، ضربان های . ، تاکيکاردی سينوسی ، سندرم سينوس بيمار 

زودرس دهليزی ، تاکيکاردی دهليزی ، فيبريالسيون دهليزی ، فلوتر دهليزی ، ريتمهای 
بلوکهای شاخه ای ، ضربانهای زودرس بطنی ، گره ای  اختالالت هدايتی قلب ، 

تاکيکاردی بطنی ، فيبريالسيون بطنی و آسيستول را تعريف و علل ، عالئم بالينی ، مداخله 
  . و درمان و مراقبت از مبتاليان آنها را توضيح دهد

  . الکتريکی آريتمی ها و چگونگی کاربرد آن را توضيح دهددرمان  -
  . نحوه و موارد استفاده از پيس ميکر قلبی را توضيح دهد

بررسی وشناخت سه بيمار مبتال به اختالالت ريتم قلب را انجام و تشخيص های پرستاری 
  . مشخص و برنامه پرستاری مناسب طراحی کندرا 

کاربرد داروهای مورد استفاده در مواقع اورژانس و احياء قلبی عروقی و عوارض  -
 . کنيد آن را بيان

  

    

گزارش سه مورد اداره بيمار مبتال به ديس ريتميهای بطنی به طور کامل گزارش  -  كاراموزي   ١٩
   .  کند

    

برای بيمار مبتال به فشار خون حاد و اورژانسی با گزارش دومورد اقدامات انجام داده  -  كاراموزي   ٢٠
  . ليست مشکالت ونتايج اقدامات انجام شده گزارش کند

    



 . آن را بيان كندپايه و پيشرفته را تعريف و مواد انجام  احياي قلبي ريوي -  احياي قلبي ريوي   ٢١
علل ايست قلبی تنفسی  –. زمان طالئی و ايست قلبی شاهد و غير شاهد را تعريف کند -

نحوه  -.، علل برگشت پذير ايست قلبی و پاتوفيزيولوژی ايست قلبی را توضيح دهد
ايجاد شده در بيمارستان و معيارهای تشخيص ايست قلبی را بيان بررسی ايست قلبی 

 . زنجيره بقا را تعريف کند. کند
اقدامات پايه احياء را ليست کرده و بتواند اقدامات پايه احياء را بصورت يک و  -

 .دونفره انجام دهد 
 . اقدامات پيشرفته احياء را ليست کرده و بتواند احياء پيشرفته را انجام دهد -
 .پايه و پيشرفته را توضيح و انجام دهدراقبتهای پس از احياء م -
 .تنفسی را بيان کند –معيارهای خاتمه احياء قلبی  -
   .چگونگی برخورد با بستگان بيمار هنگام ايست قلبی را بيان کند -
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 . اقدامات انجام شده و نوع شوک را در دو بيمار مبتال به شوک گزارش نمايد -  كاراموزي   ٢٢
مشکالت احياء اوليه و پيشرفته بخشهای بيمارستانی را مشاهده و نيازهای اصالحی  -

  .را تحليل و گزارش نمايد...نيروی انسانی ، تجهيزات ، دارو و غيره (

    

  و٢٣
٢۴  

 
جراحی قلب و قفسه 

  سينه 

 
ارزيابيهای  –. صدری را بيان کندانواع اقدامات جراحی های قلب و قفسه سينه  -

پرستاری و آماده سازی بيمار برای جراحی های قلب و قفسه سينه صدری را بيان 
 . کند

شرح حال پرستاری و معاينات بالينی پرستاری قبل از جراحی های قلب و قفسه سينه  -
 . صدری را بيان کند

تاری مربوط به مطالعات تشخيصی قبل از جراحی های قلب و قفسه ارزيابی های پرس -
 . سينه صدری را بيان کند

فرايند جراحی قلب باز را  –ماشين قلب و ريه و نحوه عملکرد آن را توصيف کند  -
 . توضيح دهد

 . توضيح دهدقفسه صدری را عروقی و عوارض مرتبط با جراحی های قلب و  -
تشخيصهای پرستاری پس از جراحی های قلب و عروقی و قفسه صدری راليست کند  -

پس از جراحی های قلب و عروقی و قفسه صدری (و مراقبتهای پرستاری مربوطه 
 . را توضيح دهد)

درمانهای دارويی و  –. مراقبت از درنهای قفسه سينه و مدياستن را توضيح دهد -
 . حی قلب را توضيح دهدمراقبتهای مربوط به آنها پس از جرا

-   

 
  

 
  

  . حضور در بخش آنژيوگرافی ونتايج اقدامات انجام شده بيمار تحت آنژيوگرافی عروق کرونر راگزارش نمايد  كاراموزي   ٢۵

  . را در مراحل پس از عمل گزارش نمايد PTCAو يک بيمار   CABGنتايج اجرای برنامه مراقبتی از يک بيمار   كاراموزي   ٢۶
  . را گزارش نمايد CABGو  MIبرنامه بازتوانی برای دو بيمار مبتال به نتايج اجرای 

  
  ارائه سمينار دانشجو -    ٢٧

  ارائه سمينار دانشجو -    ٢٨

  آزمون پايان ترم -    ٢٩

  
  
  

شيوه 
ارزشيا

  بی 

نمره  ١حضور منظم در کالس   -١
 نمره  ٣مشارکت فعال در مباحث کالسی   -٢
 نمره  ۴ارئه پروژه درسی   -٣
 نمره  ٢ارائه سمينار   -۴
 نمره  ۴ارائه دو مقاله در ارتباط با جلسات کالس درس   -۵
  نمره   ٨آزمون پايان ترم   -۶

 . لحاظ نمودن نمره آزمون کتبی منوط به دريافت نمره مطلوب از بند الف تا د است -٧ -
 . ه پايانی کالس مقاله خود را ارائه نماينددانشجويان تا پايان هفته دوم موضوع سمينار و مقاالت خود را انتخاب و و در هفت -٨ -
 .  اطالع رسانی مناسب جلسات سمينار تا امکان استفاده ساير دانشجويان را فراهم نمايد -٩ -



 شرکت فعال ، منظم و خودجوش در کاراموزی بخشهای قلب و عروق ، آنژيوگرافی ، جراحی قلب ، اکوو بازتوانی قلب  -١٠ -
 . تخصصی به دانشجويان دوره کارشناسی که توسط مسئول درس تعيين می گردد مشارکت فعال در آموزش -١١ -
 . نمره مطلوب را کسب کنند نمره آزمون کتبی آنها لحاظ نخواهد شد ۵و١دانشجويانی که نتوانند از موارد  -١٢ -
کنند و سه هفته مانده به پايان ترم  دانشجويان بايد تا پايان هفته دوم ترم تحصيلی موضوع سمينار و مقاله مروری خود را انتخاب -١٣ -

 . سمينار و مقاله مروری خود را تحويل دهند
دانشجويان دوره کارشناسی ارشد بايد سمينارهای خود را به اطالع دانشجويان دوره کارشناسی برسانند تا آنها بتوانند از جلسات  -١۴ -

 . سمينار استفاده کنند
خود دانشجويان می توانند فعاليتهای خود را در طول ترم در سمينار ، کنفرانس  و جلسات ارسال نمايند و در صورت چاپ  -١۵ -

 . ارزيابی آنها مد نظر است
-   
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