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نز آنهـا  ژدر این درس دانشجو با اصول و مفاهیم مراقبت هاي ویژه پرستاري دستگاه عروق و عضالنی اسکلتی، آسیب شناسی و پاتو
 .  نماید بیماران را کسب می مددجویان وآشنا شده و توانایی الزم در هنگام ارائه مراقبت به 

 
 بیماران مبتال به اختالالت دستگاه عروق و عضالنی اسکلتی هاي ویژه ازآشنایی با مراقبت اهداف کلی:

 % دانشجویان قادر خواهند بود: 80 پس از پایان درساهداف رفتاري: 
 
 دهند.شرح آناتومی و فیزیولوژي دستگاه عروق و عضالنی اسکلتی را  -1
 توضیح دهند.نحوه بررسی و ارزیابی بیماران مبتال به اختالالت عروقی و عضالنی اسکلتی را  -2
پاتوفیزیولوژي، عالئم ، نشانه ها و درمان بیماران با اختالالت عروقی( دایسکشن و آنوریسم آئورت، انسدادحاد وریـدي و شـریانی    -3

 کنند. بیان و....) را 
ئم ، نشانه ها و درمان بیماران با اختالالت عضالنی اسکلتی (آمپوتاسیون تروماتیـک، انـواع شکسـتگی هـاي     پاتوفیزیولوژي، عال  -4

 کنند. بیان مهم و ......) را 
 طراحی و انجام دهند.مراقبت هاي ویژه بیماران مبتال به اختالالت عروقی در بخش مراقبت هاي ویژه را  -5
 طراحی و انجام دهند.مراقبت هاي ویژه بیماران مبتال به اختالالت عضالنی اسکلتی در بخش مراقبت هاي ویژه را  -6
 

 روش تدریس:
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این درس با استفاده از روش هاي سخنرانی، بحث در گروه هاي کوچک و با رویکرد تفکر انتقادي و متمرکز بر حـل مسـاله ارائـه خواهـد شـد.      
. وسـایل  داشـت دانشجویان در مورد سواالت طرح شده در کالس به جستجو پرداخته و در جلسات آینده در مورد آن بحث و تبادل نظر خواهنـد  

  می باشند. power pointایت برد و کمک آموزشی: و
 روش ارزشیابی:

 نمره 30حضور فعال با ارائه مطالب در موضوعات تعیین شده در کالس درس  -1
 نمره 70امتحان پایان ترم ( تشریحی، تستی) -2
 تاریخ تحویل تکالیف: در جلسات کالس درس  -3

 سیاست ها و قوانین درس :

 حضور فعال در کلیه جلسات درس -1
 مطالعه مطالب قبل از کالس و مرور آن بعد از کالس -2
 علمی معتبر سایتهاي و منابع ترین جدید از تا 3 و  جستجو و مطالعه در مورد سواالت طرح شده در کالس و شرکت در بحث گروهی-3

 .نماید و معرفی استفاده
 ) پاورپوینتارائه تکالیف در موعد مقرر ( بصورت یک نسخه -4
 

 عدم انجام تکالیف و سایر موارد: با غیبت و تاخیر در کالس، نحوه برخورد
 رعایت نظم و ترتیب و اصول اخالق پرستاري در کالس درس الزامی است.-1
 حضور مرتب و بموقع دانشجو در کالس درس الزامی و درصورت عدم حضور منظم در کالس مشمول مقررات زیر خواهد شد:-2

کالس) باعث محرومیت دانشجـو از شرکت در امتحـانـات شده و باید واحد درسی مجدداً تکرار  سـاعـات 17/4غیبت بیش از حد مجـاز (-الف
 شود.

 نمره ) خواهد شد  1در صورت غیر مجاز بودن منجر به کسر نمره ( به ازاي هر غیبت  17/4غیبت کمتر از  -ب
که از ورود به کالس اجتناب ورزیده و بدین وسیله در حفظ نظم کالس  دقیقه از دانشجو انتظار می رود 10در صورت داشتن تأخیر بیش از  -ج

 سهیم باشد.
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 جدول زمان بندي درس
 مدرس موضوع تاریخ ردیف

 شنبھ سھ  ۱
۶/۹/۹۷ 

۱۰-۸ 

 معرفی درس

پاتوفیزیولوژی،عالئم، نشانھ ھا و درمان در اختالالت دایسکشن و 

 آنوریسم آئورت، انسداد حاد وریدی و شریانی

 اقبالی دکتر خانم 

 ارائھ تکلیف

 سھ شنبھ ۲
 ۱۳/۹/۹۷ 

۱۰-۸ 

 ویژه در بیماران مبتال بھ اختالالت عروقیمراقبتھاي 

 ( آمبولکتومی ،گرافت و با پاس شریانی )

 اقبالیدکتر خانم 
 ارائھ تکلیف 

  سھ شنبھ ۳
۲۰/۹/۹۷ 

۱۰-۸ 

پاتوفیزیولوژی،عالئم، نشانھ ھا و درمان در آمپوتاسیون 

 ،تروماتیک انواع شکستگی ھای مھم و انواع عمل جراحی 

 خانم دکتر غفاری 
 ارائھ تکلیف

  سھ شنبھ ۴
۲۷/۹/۹۷ 

۱۰-۸ 

  دکتر غفاری خانم انواع پین ھا، پیچ پالک و مراقبتھا -ادامھ بحث قبل 
 ارائھ تکلیف

 ۴/۱۰/۹۷ سھ شنبھ ۵

۱۰-۸ 

 خانم دکتر غفاری  مراقبتھاي ویژه در بیماران مبتال بھ اختالالت عضالنی اسکلتی
 ارائھ تکلیف
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