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و  قلب،عروق آشنایی دانشجو با کلیات و مفاهیم بیماریها و تکنیکهای  جراحی در جراحیهای های:هدف کلی درس

 توراکس و مراقبت های مربوطه

 
 :هداف کلی جلسات ا

 را کامال شرح دهد. ، اصطالحات و ابزار جراحی مورد استفاده در جراحی قلبقلب و فیزیولوژیآناتومی  -1

 معاینات و اقدامات تشخیصی مربوط به قلب و داروهای مورد استفاده در جراحی های قلب را شرح دهد. -2

 مورد استفاده در جراحی های قلب را توضیح دهد.و تجهیزات  ماریبها، برش ها،روش بیهوشی  مراقبتی، آماده ساز -3

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به جراحی عروق کرونری قلب را شرح دهد.  -4

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به  آنژیوگرافی قلب را شرح دهد.  -5

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به جراحی دریچه های قلبی را شرح دهد.  -6

 یک های جراحی های مربوط به بیماری های مادرزادی قلب را شرح دهد. انواع تکن -7

 دستگاه پیس میکر،انواع و مراقبت های آن را توضیح دهد -8

 ریه و اجزای آن را توضیح دهد.-دستگاه پمپ قلب -9

 توراکس را کامال شرح دهد، اصطالحات و ابزار جراحی مورد استفاده در جراحی توراکس و فیزیولوژیآناتومی  -10

 عاینات و اقدامات تشخیصی مربوط به توراکس و داروهای مورد استفاده در جراحی های توراکس را شرح دهد.م -11

 و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های توراکس را توضیح دهد. ماریبها، برش ها ،روش بیهوشی  مراقبتی، آماده ساز -12

 تکنیک جراحی پنومکتومی را شرح دهد.  -13

 امتحان میان ترم -14

 جراحی لوبکتومی را شرح دهد.  تکنیک -15

 تکنیک جراحی سگمنکتومی را شرح دهد.  -16

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به جراحی ترومای قفسه سینه را شرح دهد.  -17

 انواع تکنیک های جراحی های برونکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی و توراکوسکوپی را شرح دهد. -18

 عروق را کامال شرح دهد.جراحی مورد استفاده در جراحی  ، اصطالحات و ابزارعروق و فیزیولوژیآناتومی  -19

 معاینات و اقدامات تشخیصی مربوط به عروق و داروهای مورد استفاده در جراحی های عروق را شرح دهد. -20

 و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های عروق را توضیح دهد. ماریبها، برش ها،روش بیهوشی  مراقبتی، آماده ساز -21

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به عروق محیطی را شرح دهد.  -22

 تکنیک جراحی اندآرتکتومی کاروتید را شرح دهد.  -23



 تکنیک جراحی آمبولکتومی را شرح دهد.  -24

 هر جلسه:کلی اهداف ویژه به تفکیک اهداف 

 را کامال شرح دهد. اده در جراحی قلب، اصطالحات و ابزار جراحی مورد استف قلب فیزیولوژیآناتومی و  هدف کلی جلسه اول:ا

 اهداف ویژه جلسه اول: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 آناتومی و فیزیولوژی قلب را توضیح دهد -1-1

 دریچه های قلب را شناسایی کند -2-1

 گردش خون کرونری را بشناسد -3-1

 سیستم هدایتی قلب را توضیح دهد. -4-1

 . ترمینولوژی سیستم قلب و عروق را توضیح دهد 1-5

 معاینات و اقدامات تشخیصی مربوط به قلب و داروهای مورد استفاده در جراحی های قلب را شرح دهد.هدف کلی جلسه دوم: 

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 دانشجو قادر باشد: انیدر پا

 .توجهات کلی در جراحی های قلب را شرح دهد. -1-2

 وسایل و تجهیزات عمل جراحی قلب را بشناسد. -2-2

 انواع داروهای قلبی را بیان کند.-3-2

 اقدامات تشخیصی مورد استفاده در اعمال قلبی را نام ببرد. -4-2

و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های قلب را  ماریبها، برش ها،روش بیهوشی  مراقبتی، آماده ساز هدف کلی جلسه سوم:

 توضیح دهد.

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 باشد: در پایان دانشجو قادر

 توضیح دهد.قلب پوزیشن قرارگیری بیمار و مراقبت های خاص جراحی های  -1-3

 را شرح دهد.قلب روش های مختلف بیهوشی را در جراحی های  -2-3

 را بیان کند. در جراحی های قلبی اصول علمی در انجام پرپ و درپ -3-3

 شرح دهد. انواع سوزن ها و نخ های مورد استفاده در جراحی قلبی  را-4-3

  انواع تکنیک های جراحی عروق کرونری قلب را شرح دهد.هدف کلی جلسه چهارم: 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 جراحی بای پس عروق کرونر شرح دهد.آمادگی بیمار را جهت  -1-4

 جراحی بای پس عروق کرونر توضیح دهدوسایل الزم جهت جراحی  -2-4

 بای پس عروق کرونر را کامل شرح دهدمراحل جراحی  -3-4



 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به  آنژیوگرافی قلب را شرح دهد. هدف کلی جلسه پنجم: 

 اهداف ویژه جلسه پنجم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع استنت قلبی را توضیح دهد. -1-5

 وسایل آنژیوگرافی را شرح دهد -2-5

 مراحل آنژیوگرافی را توضیح دهد. -3-5

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به جراحی دریچه های قلبی را شرح دهد.  هدف کلی جلسه ششم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 انواع دریچه های مصنوعی قلب را توضیح دهد را شرح دهد. -1-6

 انواع بیماری های دریچه ای را شرح دهد -2-6

 ای تعویض دریچه های قلبی را شرح دهدجراحی ه -3-6

 معیارهای انتخاب نوع دریچه را شرح دهد-3-6

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به بیماری های مادرزادی قلب را شرح دهد.  هدف کلی جلسه هفتم:

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دهد.جراحی نقص دیواره بین دهلیزی را شرح  -1-7

 جراحی نقص دیواره بین بطنی را شرح دهد. -2-7

 جراحی مجرای باز شریانی را شرح دهد. -3-7

 جراحی تترالوژی فالوت را شرح دهد. -4-7

 دستگاه پیس میکر،انواع و مراقبت های آن را توضیح دهدهدف کلی جلسه هشتم: 

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دستگاه پیس میکر را توضیح دهدانواع  -1-8

 مراقبت از پیس میکر در بیماران تحت عمل جراحی را توضیح دهد -2-8

 روش جراحی کاشت پیس میکر را توضیح دهد -3-8

 ریه و اجزای آن را توضیح دهد.-دستگاه پمپ قلبهدف کلی جلسه نهم: 

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دستگاه پمپ قلب ریه را توضیح دهداجزای  -1-9

 نحوه بکاربردن پمپ قلب ریه را توضیح دهد -2-9

 عوارض دستگاه پمپ قلب ریه را توضیح دهد -3-9



توراکس را کامال شرح ، اصطالحات و ابزار جراحی مورد استفاده در جراحی توراکس و فیزیولوژیآناتومی هدف کلی جلسه دهم: 

 دهد

 اهداف ویژه جلسه دهم:

 ر پایان دانشجو قادر باشد:د

 آناتومی توراکس را کامل شرح دهد.  -1-10
 آناتومی ریه ها را کامل شرح دهد. -2-10
 ترمینولوژی مربوط به سیستم تنفس را بیان کند -3-10

را  معاینات و اقدامات تشخیصی مربوط به توراکس و داروهای مورد استفاده در جراحی های توراکسهدف کلی جلسه یازدهم: 

 شرح دهد.

 اهداف ویژه جلسه یازدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ارزیابی های  قبل از عمل توراکس را نام ببرد -1-11
 تستهای تشخیصی قبل از عمل توراکس را شرح دهد. -2-11
 وسایل اتاق عمل توراکس را بشناسد -3-11

 هد.داروهای مورد استفاده در جراحی های توراکس را شرح د -3-11

و تجهیزات مورد استفاده در جراحی های  ماریبها، برش ها ،روش بیهوشی  مراقبتی، آماده سازهدف کلی جلسه دوازدهم: 

 توراکس را توضیح دهد.

 اهداف ویژه جلسه دوازدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تجهیزات مورد استفاده در جراحی های توراکس را نام ببرد. -1-12

 پوسترولترال توراکوتومی را شرح دهد.برش  -2-12
 برش انترولترال توراکوتومی را رشح دهد.  -3-12
 برش اگزیالری توراکوتومی را شرح دهد. -4-12
 توراکوتومی زیر پستانی قدامی چپ را شرح دهد.  -5-12
 برش کالمشل را شرح دهد. -6-12
 مدین استرنوتومی را شرح دهد  -7-12

 تکنیک جراحی پنومکتومی را شرح دهد. هدف کلی جلسه سیزدهم: 

 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 جراحی پنومکتومی را شرح دهد.انواع وسایل مورد نیاز عمل  -1-13

 شرح دهد.پنومکتومی جراحی آمادگی بیمار را جهت  -2-13

 توضیح دهدپنومکتومی تجهیرات الزم جهت جراحی  -3-13

 کامل شرح دهدپنومکتومی مراحل جراحی  -4-13

 امتحان میان ترمهدف کلی جلسه چهاردهم: 

 اهداف ویژه جلسه چهاردهم:ارزیابی دانشجو



 تکنیک جراحی لوبکتومی را شرح دهد. هدف کلی جلسه پانزدهم: 

 اهداف ویژه جلسه پانزدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 جراحی لوبکتومی را شرح دهد.ل انواع وسایل مورد نیاز عم -1-15

 شرح دهد.لوبکتومی جراحی آمادگی بیمار را جهت  -2-15

 توضیح دهدلوبکتومی تجهیرات الزم جهت جراحی  -3-15

 کامل شرح دهدلوبکتومی مراحل جراحی  -4-15

 تکنیک جراحی سگمنکتومی را شرح دهد. هدف کلی جلسه شانزدهم: 

 اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

 پایان دانشجو قادر باشد:در 

 را شرح دهد. یسگمنکتومجراحی انواع وسایل مورد نیاز عمل  -1-16

 شرح دهد. یسگمنکتومجراحی آمادگی بیمار را جهت  -2-16

 توضیح دهد یسگمنکتومتجهیرات الزم جهت جراحی  -3-16

 کامل شرح دهد یسگمنکتوممراحل جراحی  -4-16

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به جراحی ترومای قفسه سینه را شرح دهد. هدف کلی جلسه هفدهم: 

 اهداف ویژه جلسه هفدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .انواع تروماهای توراکس را نام ببرد -1-17

 آنرا شرح دهد. میپنوموتوراکس و عال -2-17

 کند. انیآن را ب تیریو مد نهیقفسه س یتروما -3-17

 کامل شرح دهد چست تیوب گذاری رامراحل جراحی  -4-17

 انواع تکنیک های جراحی های برونکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی و توراکوسکوپی را شرح دهد.هدف کلی جلسه هجدهم: 

 اهداف ویژه جلسه هجدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دهد.ی را شرح برونکوسکوپجراحی انواع وسایل مورد نیاز عمل  -1-18

 شرح دهد.ی برونکوسکوپجراحی آمادگی بیمار را جهت  -2-18

 توضیح دهد. ینوسکوپیاستیمدوسایل الزم جهت جراحی  -3-18

 کامل شرح دهد. یتوراکوسکوپمراحل جراحی  -4-18

کامال شرح عروق را ، اصطالحات و ابزار جراحی مورد استفاده در جراحی عروق و فیزیولوژیآناتومی هدف کلی جلسه نوزدهم: 

 دهد.

 اهداف ویژه جلسه نوزدهم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:



 را نام شرح دهد عروق یولوژیزیو ف یآناتوم -1-19
 ارزیابی های  قبل از عمل عروق را توضیح دهد -2-19
 را شرح دهد.عروق اصطالحات مورد استفاده در جراحی های  -3-19
 وسایل اتاق عمل عروق را بشناسد -4-19

معاینات و اقدامات تشخیصی مربوط به عروق و داروهای مورد استفاده در جراحی های عروق را شرح هدف کلی جلسه بیستم: 

 دهد.

 اهداف ویژه جلسه بیستم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تستهای تشخیصی قبل از عمل عروق را شرح دهد. -1-20
 را شرح دهد.عروق داروهای مورد استفاده در جراحی های  -2-20
 معاینات تشخیصی قبل از عمل عروق را شرح دهد.  -3-20

و تجهیزات مورد استفاده در جراحی  ماریبها، برش ها،روش بیهوشی  مراقبتی، آماده سازهدف کلی جلسه بیست و یکم: 

 های عروق را توضیح دهد.

 اهداف ویژه جلسه بیست و یکم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ارزیابی های  قبل از عمل عروق را نام ببرد -1-21

 مراقبت و آماده سازی بیماران دارای جراحی عروق را توضیح دهد. -2-21

 جهیزات اتاق عمل عروق را بشناسد -3-21

 انواع تکنیک های جراحی های مربوط به عروق محیطی را شرح دهد. هدف کلی جلسه بیست و دوم: 

 

 اهداف ویژه جلسه بیست و دوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کامل شرح دهد واریس راانواع تکنیک های جراحی  -1-22

 

 کامل شرح دهد بای پس عروق محیطیمراحل جراحی انواع  -2-22

 کامل شرح دهد آناستوموز عروق محیطیمراحل جراحی  -3-22

 انواع دسترسی عروقی مانند شنت گذاری و شالدون و ...را توضیح دهد-3-22

 تکنیک جراحی اندآرتکتومی کاروتید را شرح دهد. هدف کلی جلسه بیست و سوم: 

 

 اهداف ویژه جلسه بیست و سوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. دیکاروت یاندآرتکتومجراحی انواع وسایل مورد نیاز عمل  -1-23

 شرح دهد. دیکاروت یاندآرتکتومجراحی آمادگی بیمار را جهت  -2-23

 توضیح دهد دیکاروت یاندآرتکتومتجهیرات الزم جهت جراحی  -3-23



 کامل شرح دهدرا  دیکاروت یاندآرتکتوممراحل جراحی  -4-23

 تکنیک جراحی آمبولکتومی را شرح دهد. هدف کلی جلسه بیست و چهارم: 

 اهداف ویژه جلسه بیست و چهارم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. یآمبولکتومجراحی انواع وسایل مورد نیاز عمل  -1-24

 شرح دهد. یآمبولکتومجراحی آمادگی بیمار را جهت  -2-24

 توضیح دهد یآمبولکتومتجهیزات الزم جهت جراحی  -3-24

 کامل شرح دهد یآمبولکتوممراحل جراحی  -4-24
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4. Alexander's surgical procedures/ Jane C. Rothrock PhD RN CNOR FAAN (Author), 
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 یادگیری -شیوه یاددهی

 نمایش فیلم -بحث تاالر  – آموزش مجازی با سیستم نوید

 آموزشیرسانه های 

 همراه با صدا اسالید

 

 

 دانشجویانسنجش و ارزشیابی 
 

 سهم از کل نمره روش آزمون

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

  هر هفته  %5 پرسش کوئیز

  15/8/1400 %15 آزمون چند گزینه ای آزمون میان دوره

طبق برنامه  %70 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

 امتحانات

 

   %5 شرکت در مباحثحضور فعال در 



 کالس

   %5 ارائه کنفرانس تکالیف دانشجو

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:            

 

 حضور منظم و به موقع در تمام جلسات درس .1

 شرکت فعال در بحث های گروهی .2

 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مربوطه .3

 نفره( 3گروهی)گروه های مشارکت در تهیه و ارائه کنفرانس  .4

 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                   تاریخ ارسال:                                تاریخ تحویل:                              
 

                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسدول زمان بندی ج

                                 14-16هفته اول ساعت  8ها  کشنبهیو  14-16هفته ساعت   16شنبه ها ساعت: 

 

 مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
20/6/1400   قلب، اصطالحات و ابزار جراحی در جراحی قلبآناتومی و فیزیولوژی  

  
 سهراب نصرتی

2 21/6/1400 مورد استفاده  یداروهاو  قلبمعاینات و اقدامات تشخیصی مربوط به  

 قلبدر جراحی های 
 سهراب نصرتی

3 27/6/1400 و تجهیزات  ماریبروش بیهوشی برش ها،ها،  مراقبتی، آماده ساز 

  قلبمورد استفاده در جراحی های 
 سهراب نصرتی

4 28/6/1400  سهراب نصرتی انواع تکنیک های جراحی های مربوط به جراحی عروق کرونری قلب  



5 3/7/1400  سهراب نصرتی انواع تکنیک های جراحی های مربوط به  آنژیوگرافی قلب  

6 4/7/1400  سهراب نصرتی انواع تکنیک های جراحی های مربوط به جراحی دریچه های قلبی  

7 10/7/1400  سهراب نصرتی ترم انیامتحان م 

8 11/7/1400  سهراب نصرتی قلب  یمادرزاد یها یماریمربوط به ب یها یجراح یها کیانواع تکن 

9 17/7/1400  سهراب نصرتی آن  یو مراقبت ها کر،انواعیم سیدستگاه پ 

10 18/7/1400  سهراب نصرتی آن  یو اجزا هیر-دستگاه پمپ قلب 

11 24/7/1400 مورد  یتوراکس، اصطالحات و ابزار جراح یولوژیزیو ف یآناتوم 

 توراکس  یاستفاده در جراح
 سهراب نصرتی

12 25/7/1400 مورد  یمربوط به توراکس و داروها یصیو اقدامات تشخ ناتیمعا 

 توراکس  یها یاستفاده در جراح
 سهراب نصرتی

13 1/8/1400  زاتیو تجه ماریب یهوشیمراقبت ها، برش ها ،روش ب ،یآماده ساز 

 توراکس  یها یمورد استفاده در جراح
 سهراب نصرتی

14 8/8/1400  سهراب نصرتی  یپنومکتوم یجراح کیتکن 

15 9/8/1400   ک جراحی لوبکتومیتکنی 

 
 سهراب نصرتی

16 15/8/1400  ک جراحی سگمنکتومی تکنی 

 
 سهراب نصرتی

17 22/8/1400  ک های جراحی های مربوط به جراحی ترومای قفسه سینهانواع تکنی 

 
 سهراب نصرتی

18 29/8/1400 ک های جراحی های برونکوسکوپی،مدیاستینوسکوپی و انواع تکنی 

 توراکوسکوپی 

 

 سهراب نصرتی

19 6/9/1400 ، اصطالحات و ابزار جراحی مورد استفاده عروقآناتومی و فیزیولوژی  

  عروقدر جراحی 

 

 سهراب نصرتی

20 13/9/1400 مورد  یداروهاعروق و معاینات و اقدامات تشخیصی مربوط به  

  عروقاستفاده در جراحی های 
 سهراب نصرتی

21 20/9/1400 و تجهیزات  ماریبروش بیهوشی برش ها،ها،  مراقبتی، آماده ساز 

  عروقمورد استفاده در جراحی های 

 

 سهراب نصرتی

22 27/9/1400   تکنیک های جراحی های مربوط به عروق محیطیاع انو 

 
 سهراب نصرتی

23 4/10/1400  ک جراحی اندآرتکتومی کاروتید تکنی 

 
 سهراب نصرتی

24 11/10/1400  سهراب نصرتی ک جراحی آمبولکتومی تکنی 

 


