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اهداف و معرفی درس
 .1معرفي درس:

در این درس دانشجو ضمن کسب آگاهی در مورد اصول و مفاهیم پرستاری در مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت
کاردیوواسکوالر ،یاد می گیرد که با بهره گیری از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و کاربرد مهارت های تفکر خالق ،ارتباط مناسب
و فرایند حل مشکل از بیماران قلبی عروقی مراقبت پرستاری بعمل آورد.
با توجه به شرایط طغیان بیماری کوید ،44-این درس به صورت غیر حضوری ارائه خواهد شد .بطوریکه هر هفته محتوای
آموزشی یک جلسه از کالس از طریق سامانه نوید در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت .از طریق باکس پیام و گفتگو در
سامانه امکان رفع اشکال برای دانشجویان فراهم خواهد بود .در صورت نیاز دانشجویان و مناسب بودن شرایط امکان ارائه
کالس رفع اشکال حضوری در گروه های کوچک و هم چنین غیر حضوری همزمان وجود خواهد داشت.
درس بزرگساالن و سالمندان  ،1یک درس سه واحدی است که بطور مشترک توسط اعضا هیات علمی گروه پرستاری ارائه
خواهد شد .مبحث پرستاری از بیماران مبتال به مشکالت قلبی عروقی به میزان  4واحد توسط دکتر نظری ،و بقیه توسط خانم
دکتر حاجی حسینی و خانم رضایی ارائه خواهد شد .محتوای مربوط به یک واحد درس پرستاری قلب و عروق ،در  8جلسه
بصورت فایل مولتی مدیا ارائه می گردد و به همراه آن تکالیف و خود آزمون هایی برای مشارکت بیشتر دانشجویان ارائه
خواهد شد .از دانشجویان انتظار می رود که ضمن دریافت و مطالعه به موقع محتوا های ارائه شده ،به موقع به تکالیف پاسخ
دهند و در تعامالت کالس از طریق پیام و گفتگو شرکت کنند.

 .2اهداف درس :
هدف کلی :دانشجویان با اصول اقدامات پرستاری از بیماران قلبی -عروقی آشنا شوند.
اهداف ویژه :از دانشجویان انتظار می رود که

 -4آناتومي و فیزپولوژی سیستم قلبي عروقي را تشریح کنند.
 -1نحوه بررسي بیماران قلبي عروقي را شرح دهد.

 -3روشهای تشخیصي رایج برای قلبي عروقي را بیان نمایند.
2

 -1عوامل خطر ،عالیم ،درمان و مراقبت از بیماران  CADرا شرح دهند.
 -5عوامل خطر ،عالیم ،درمان و مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهای عفوني  ،التهابي و دریچه ای قلب را شرح
دهند.
 -6عوامل خطر ،عالیم ،درمان و مراقبت از بیماران به کاردیومیوپاتي  ،ادم حاد ریه و نارسایي قلبي را شرح دهند.
 -7عوامل خطر ،عالیم ،درمان و مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهای شریاني شرح دهند.
 -8عوامل خطر ،عالیم ،درمان و مراقبت از بیماران مبتال به بیماریهای وریدی و لنفاوی را شرح دهند.

تعيين جز غيرحضوري درس

 .1این درس بصورت کامال مجازی ارائه خواهد شد.

عنوان قسمت غیرحضوری

چگونگی پوشش محتوا به شکل

دلیل امکان غیرحضوری بودن

غیرحضوری

آناتومي و فیزپولوژی سیستم قلبي
عروقي

وضعیت قرمز شهر از جهت طغیان
کوید 11-

فایل مولتي مدیا ارائه درس

بررسي بیماران قلبي عروقي

وضعیت قرمز شهر از جهت طغیان
کوید 11-

فایل مولتي مدیا ارائه درس

روشهای تشخیصي رایج برای قلبي
عروقي

وضعیت قرمز شهر از جهت طغیان
کوید 11-

فایل مولتي مدیا ارائه درس

درمان و مراقبت از بیمارانCAD

وضعیت قرمز شهر از جهت طغیان
کوید 11-

فایل مولتي مدیا ارائه درس

بیماریهای عفوني  ،التهابي و دریچه ای
قلب

وضعیت قرمز شهر از جهت طغیان
کوید 11-

فایل مولتي مدیا ارائه درس

کاردیومیوپاتي  ،ادم حاد ریه و نارسایي
قلبي

وضعیت قرمز شهر از جهت طغیان فایل مولتي مدیا ارائه درس
کوید 11-
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عنوان قسمت غیرحضوری

دلیل امکان غیرحضوری بودن

چگونگی پوشش محتوا به شکل
غیرحضوری

بیماریهای شریاني

وضعیت قرمز شهر از جهت طغیان فایل مولتي مدیا ارائه درس
کوید 11-

بیماریهای وریدی و لنفاوی

وضعیت قرمز شهر از جهت طغیان فایل مولتي مدیا ارائه درس
کوید 11-

منابع درسی دانشجويان
 .1آیا کتاب خاصي برای معرفي به دانشجویان به عنوان منبع آزمون وجود دارد؟
مشخصات کتاب شامل عنوان ،نویسندگان،مترجمین ،انتشارات ،سال و نوبت چاپ



بلي

 خیر

صفحات و فصلهای مشخص
شده برای آزمون

جانیس ال .هینکل و کری اچ .چیویر .برونر و سودارث پرستاری داخلی بر اساس محتوای
جراحی ،قلب و عروق .ویراست چهاردهم .1248 ،ترجمه مهدوی

جلسات ارائه شده

شهری و همکاران .نشر جامعه نگر

 .2آیا مقاله خاصي برای معرفي به دانشجویان به عنوان منبع آزمون در نظر دارید؟  بلي
 .3سایر منابع درسي(عالوه بر کتاب فوق) :

4

خیر

مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

نوع محتوا*

توضیحات

تهیهکنندگان

محتوای چند رسانه ای

جلسه اول تا هشتم درس تئوری
تهیه کننده :دکتر رقیه نظری
خالصه مباحث دروس تئوری

متنی

هر جلسه بصورت مجزا
ارائه خواهد شد
بصورت یک جزوه
متنی ارائه خواهد شد

آماده بودن فایل برای
بارگذاری

*
*

 .4منابع برای مطالعه بیشتر  :این منابع برای مطالعه بیشتر و شرکت فعالتر در کالس است.
.

 1کتاب مراقبتهای ویژه پرستاری تالن  2112مباحث قلب و عروق ................................ ................................ ................................
............................................ ................................ ................................ ................................ ................................ Cardiac Nursing-2

خودآزمون ها


لطفا بر اساس جدول زیر در بازه زمانی تعیین شده،در این ازمون ها شرکت کنید و پس از اتمام مهلت پاسخ دهی ،با
توجه به پاسخنامه آنرا تصحیح نمایید.
شماره
1

عنوان آزمون

نوع آزمون

آزمون اول

تشریحي

آزمون دوم

کوتاه پاسخ

2

5

مهلت پاسخ دادن دانشجویان
یک هفته
یک هفته

تكاليف و پروژههاي دانشجويان
هدف از ارائه تکالیف ،مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است


شماره

1

تکالیف طول ترم
عنوان
تکلیف
تکلیف اول
کالسي

شرح تکلیف
یک فرد پر خطر از نظر بیماری قلبي عروقي را (در بین اعضا خانواده یا
بیماران بخش) معرفي کنید و بر اساس فرم از او تاریخچه بگیرید .تاکید
شما بر شناسایي ریسک فاکتورها و عالیم مسترک بیماری های قلبي باشد.

6

مهلت پاسخ

مهلت

دادن

فیدبک دادن

دانشجویان

مدرس

 11/2/1تا
11/1/1

11/1/22

هدف از ارائه
تکلیف
مرور فصل
مربوطه از منبع
درسي و درک
مفاهیم مربوطه



پروژه پایان ترم
 .1آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفتهاید؟

 بلي

 خیر

ساير فعاليت هاي يادگيري
 گفتگو (فورم)
در سامانه امکان فعال سازی گفتگو (غیرهمزمان) ،وجود دارد .طراحی و هدایت گفتگو میتواند به پررور

تفکرر انتقرادی در

دانشجویان کمک زیادی نماید.

موضوع گفتگو :بررسي بیماران قلبي در شرایط حاد

ارزشيابی دانشجويان
 .1شیوه ارزشیابي دانشجو (اجزا و بارم بندی مانند پاسخ به تکالیف ،آزمون نهایي ،خودآزمونها و  )...چگونه است؟ در
مورد آزمون نهایي در صورت وجود هم توضیح دهید.
این توضیح در  Tabارزشیابي در قسمت معرفي درس نوید نیز وارد شده است.
 تکالیف  11درصد

 آزمون نهایي  52درصد

 خود آزمون ها  11درصد

 شرکت در گفتگو  2درصد
 .2مالکها و بارمبندی دقیق ارزشیابي نهایي دانشجو در بخش نمرات نوید وارد شده و نمره نهایي بر اساس آن
استخراج خواهد شد .لذا لطفا به زمان بندی ها و ارائه درستِ موارد فوق توجه ویژه نمایید.
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