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محبی)مسئول 
دکتر -درس(

 رازقیان
 

 1400-1401تحصیلی اول نیمسال 

 
 قلب و عروق ، توراکس جراحی مراقبتهای و بیماریها مفاهیم و یجراح های تکنیک با فراگیر آشنایی :هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

 

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 نشجودا
 ارزشیابینحوه

1 1/7 

 توراکس آناتومی

 ریه آناتومی

 شناختی حیطه

  :بتواند دانشجو
 .دهد توضیح را توراکس جراحی آناتومی
 دهد توضیح را ها ریه آناتومی

 .دهد حیرا توض یتحتان یهوا یراهها میآناتو
 دهنده توراکس را به لیعضالت تشک یآناتوم

 .نام ببرد یریمحل قرارگ کیتفک
 و عملکرد حفره توراکس را شرح دهد یبند میستق

 شناختی
 عاطفی

 رانیسخن

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها

 کوییز آغازین

 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 دهد حیرا توض الیدرخت برونش ساختار
 ای افراگمید قیکه از طر ییساختارها نیتر مهم

 شکم یتوراکس و فضا نیجانب آن، ب اتصاالت
 .دیکنند نام ببرمی   عبور

 ی:عاطف حیطه

 به یادگیری اناتومی ریه عالقه نشان دهد. دانشجو

2 7/7 

 یتنفس بیماریهای عالئم

 ریه معاینه

 

 یشناخت طهیح

 :بتواند دانشجو
 و برده نام را توراکس حفره به مربوط های بیماری
 .دهد توضیح
 .تنفس را نام ببرد یهایماریب عالئم

 نهیدر مشاهده و لمس قفسه س یمورد بررس ردموا
 .نام ببرد را

 تنفس را نام ببرد عیطب یصداها
 تنفس را نام ببرد یعیرطبیغ یصداها
 ی:عاطف حیطه

 به یادگیری بیماری ها عالقه نشان دهد. دانشجو
 حیطه روانی حرکتی:

 بتواند نحوه انجام معاینه ریه را نشان دهد.

  شناختی
 عاطفی

روانی 

 حرکتی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 تکوینی

3 14/7 

 اصطالحات جراحی

 تشخیصی تستهای

 یشناخت حیطه

 :بتواند دانشجو

 .کند بیان را تنفس سیستم به مربوط ترمینولوژی
 .قبل از عمل را شرح دهد صیتشخ یتستها
 :یعاطف حیطه

 . نماید پیگیری را درس انگیزه با دانشجو

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

   90 فایل

4 21/7 

 پاتولوژی بیماری های

 تنفسی

 یشناخت حیطه

 :بتواند دانشجو

 .کند بیان را تنفس سیستم به مربوط ترمینولوژی

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
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 - دهد توضیح را نای فیستول 1

 - .کند یفتعر را برونشکتازی و آتلکتازی 2

 - کند تعریف را ریوی آمفیزم /مزمن برونشیت 3

 .دهد شرح آنرا عالیم و پنوموتوراکس 4
 .کند بیان را آن مدیریت و سینه قفسه ترومای

 ببرد نام را ریوی انسدادی مزمن بیماری علل

 دهد توضیح را آن علل و آمفیزم از منظور

 .ببرد نام را مزمن برونشیت عالئم

 را ریوی انسدادی مزمن بیماری ساز خطر عوامل

 دهد شرح را COPD داروی درمان.کند بیان

 ی:عاطف حیطه

 به یادگیری بیماری ها عالقه نشان دهد. دانشجو

 گوها

 

5 
26/7 

 

 

 مورد تجهیزات و وسایل

 اعمال انجام تجه نیاز

 توراکس جراحی

 یشناخت حیطه
 :بتواند دانشجو
 - را توراکس یجراح از ناش فیزیولوژیک تاثیرات

 .دهد توضیح

 .بشناسد را توراکس عمل اتاق تجهیزات و وسایل

 ستهای در یتخصص ابزارهای از یک هر عملکرد

 .دهد شرح را توراکس یجراح
 ی:عاطف حیطه

 جراحی عالقه نشان دهد.به یادگیری ابزارهای  دانشجو

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 

6 3/8 

 برای ها برش انواع

 توراکس حفره به دسترسی

 .دهد توضیح را

 یشناخت حیطه

 :بتواند دانشجو

  .دهد شرح را توراکوتوم پوسترولترال برش

 .دهد حشر را توراکوتوم ترالانترول برش

  .دهد شرح را توراکوتوم اگزیالری برش

 .دهد شرح را چپ قدام پستان زیر توراکوتوم

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 تکوینی
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 .دهد توضیح را کالمشل برش 

 - نماید بیان را استرنوتوم مدین علل

 - ببرد نام را استرنوتوم پارشیال اندیکاسیون

 - .دهد شرح را پارااسترنوتوم برش

 - دهد توضیح شکل با را دومینالتوراکواب برش نحوه

 – .دهد شرح را کالویکوالر سوپرا برش

 :عاطفی حیطه

به یادگیری برش های توراکس عالقه نشان  دانشجو

 دهد.

7 9/8 

 الاعم و تهاجمی اقدامات

 توراکس جراحی

 

 یشناخت حیطه

 :بتواند دانشجو

 لوبکتومی، توراکوتومی،نحوه ی انجام جراحی های  

کتومی را شرح لوب ریه، وج رزکسیون  سگمنتکتومی،

 دهد.
 ی:عاطف حیطه

به یادگیری جراحی های توراکس عالقه نشان  دانشجو

 دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

سالید و صدای ا

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 

8 15/8 

 اعمال و تهاجمی اقدامات

 توراکس جراحی

 

 یشناخت حیطه

 :بتواند دانشجو

و  وج رزکسیون نحوه ی انجام جراحی های 

 تیمکتومیو  ریه دکورتیکاسیون

VATS .را توضیح دهد 
 ی:عاطف حیطه

ن به یادگیری جراحی های توراکس عالقه نشا دانشجو

 دهد.

 

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90   

9 22/8 
 اعمال و تهاجمی اقدامات

 یشناخت حیطه
 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90   
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 :بتواند دانشجو توراکس جراحی
 قفسه خروجی سندرم اصالحنحوه ی انجام جراحی  

 پکتوس ای، دنده های گرافت از استفاده سینه
 .دهد شرح را )مکاریناتو پکتوس و اواتومکاکس

 ی:عاطف حیطه

به یادگیری جراحی های توراکس عالقه نشان  دانشجو
 دهد.

در بخش گفت و 

 گوها

 

10 27/8 

 یتوراکوستوم

 سنتزکوتورا

 یازوفاگوسکوپ

 یشناخت طهیح
 :بتواند دانشجو

 چست گذاشتن با همراه توراکوستومی از هدف
 .دهد شرح را تیوب
 های مراقبت با همراه را سنتزکوتورا انجام روش

 .دهد توضیح مربوطه

 ی:عاطف حیطه

به یادگیری جراحی های توراکس عالقه نشان  دانشجو
 دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 

11 3/9 

 یشناخت طهیح قلب آناتومی
 :بتواند دانشجو
 های دریچه آناتومی و قلب عضالت جراحی آناتومی

 دهد توضیح را قلبی
 توضیح را قلب خونرسانی چگونگی و قلب کرونر عروق
 .دهد

 ی:عاطف حیطه

 به یادگیری آناتومی قلب عالقه نشان دهد. دانشجو

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

و  در بخش گفت

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 تکوینی

12 9/9 

 به مربوط ترمینالوژی

معاینات و قلب جراحی

 ها مراقبت تشخیصی و 

 یشناخت طهیح
 :بتواند دانشجو

 آن های مراقبت و قلب جراحی به مربوط ترمینالوژی
 دهد توضیح را ها

 شناختی 

 عاطفی
روانی 

 حرکتی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
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 و بیماری های قلبی 

با تاکید بر بیماری های 

 شریان های کرونری

 انفارکتوس .دهد توضیح را کرونر شریان بیماریهای
 تامپوناد و پریکارد افیوژن کاردیومیوپاتی، میوکارد،

 .دهد توضیح را قلبی
 ی:عاطف حیطه

 به یادگیری بیماریهای قلبی عالقه نشان دهد. دانشجو
 روانی حرکتی:

دانشجو بتواند نحوه ی انجام معاینات قلبی را نشان 
 دهد.

 

13 15/9 

تجهیزات و ابزارهای 

 جراحی قلب

 یشناخت طهیح
 :بتواند دانشجو

 لب را بشناسد.تجهیزات مربوط به جراحی های ق
ابزارهای مربوط به جراحی قلب را نام ببرد و کاربرد انها 

 را توضیح دهد. 
 ی:عاطف حیطه

 به یادگیری ابزارهای قلب عالقه نشان دهد. دانشجو

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 تکوینی

14 22/9 

CABG  

CPB 
 یشناخت طهیح

 :بتواند دانشجو
با استفاده از پمپ قلبی ریوی   CABGروش جراحی 
 را توضیح دهد
بدون استفاده از پمپ قلبی   CABGروش جراحی 

 ریوی را توضیح دهد. 

 .دهد توضیح را ریوی قلبی پمپ و قلبی های ست انواع

 اعمال در )ریوی قلبی پمپ( CPB انواع از استفاده

 بای عوارض و کانوالسیون انواع عروق، و قلب جراحی

 .دهد توضیح را عروقی- قلبی پس
 قبل های مراقبت و وریدی و شریانی های گرافت انواع

 .دهد شرح را CABG جراحی از بعد و
 ی:عاطف حیطه

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90   
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عالقه نشان  CABGبه یادگیری جراحی  دانشجو
 دهد.

15 27/9 

 و اکتسابی اختالالت انواع

 های دریچه مادرزادی

 قلبی

 یشناخت طهیح

 :بتواند دانشجو
کاربرد انواع دریچه های بیولوژیک و مکانیکال را 

 .توضیح دهد
ساختار  و اجزا هر یک از دریچه ها را توضیح دهد. 

 جراحی ترمیم دریچه را شرح دهد.
 :یعاطف حیطه

به یادگیری بیماریهای دریچه  عالقه نشان  دانشجو
 دهد.

 شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 تکوینی

16 3/10 

جراحی های تعویض و 

 ترمیم دریچه های قلبی

 :بتواند دانشجو
یم دریچه مراقبت های مربوط به جراحی تعویض و ترم

 را بشناسد.
 ی:عاطف حیطه

 به یادگیری جراحی دریچه عالقه نشان دهد. دانشجو

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90   

17 8/10 

 هووای بیموواری انووواع
 بیمواری قلوب  مادرزادی

 غیووور و سووویانوتی 
 سیانوتی  

 یشناخت طهیح

 :بتواند دانشجو
 روش جراحی

VSD ASD PDA .را شرح دهد 
 ی:عاطف حیطه

به یادگیری انواع بیماریهای سیانوتیک قلبی  دانشجو
 عالقه نشان دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 

18 13/10 

 هووای بیموواری انووواع

 بیمواری قلوب  مادرزادی

 غیووور و یانوتی سووو
 سیانوتی  

 یشناخت طهیح
 :بتواند دانشجو

 روش جراحی

TGA و TOF 

Coarectaion of aorta .را شرح دهد 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90   
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 ی:عاطف حیطه

به یادگیری انواع بیماریهای سیانوتیک قلبی  دانشجو
 عالقه نشان دهد

 

19 8/10 

IABP 

 میکرهوای پوس انوواع و
 موقت و دائمی

 یشناخت طهیح

 :بتواند دانشجو
 روش جراحی

 طریقه ، IABP از استفاده های اندیکاسیونو 

 داخل پمپ بالون از استفاده عوارض و IABP گذاشتن

 .توضیح دهد را آئورتی

 پیس بندی طبقه و موقت و دائمی میکرهای پس انواع 

 هد.را شرح د میکرها
 ی:عاطف حیطه

به یادگیری انواع پیس میکرها عالقه نشان  دانشجو
 دهد.

 شناختی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 

20 13/10 

 عورو  آناتومی و ساختار

 محیطی
 

 یشناخت طهیح
 :بتواند دانشجو
 .دهد وضیحت را محیطی عروق آناتومی و ساختار
 ی:عاطف حیطه

 به یادگیری آناتومی عروق عالقه نشان دهد. دانشجو

 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 تکوینی

21 18/10 

 اقدامات و توجهات

 اعمال در یتشخیص

 عرو  جراحی

 

 یشناخت طهیح

 :بتواند دانشجو
 .دهد توضیح را محیطی عروق آناتومی و اختارس

 عروق جراحی اعمال در تشخیصی اقدامات و توجهات

 .دهد شرح را محیطی

 مربوط جراحی اعمال در استفاده مورد وسایل و ابزارها

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90   



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 توضیح یک هر مورد در و برده نام را محیطی عروق به

 .دهد
 ی:عاطف حیطه

ق عالقه به یادگیری مراقبت های جراحی عرو دانشجو
 نشان دهد.

 

22 23/10 
 یعروق جراحی مداخالت

 

 یشناخت طهیح
 :بتواند دانشجو

 دهد. توضیح را عروقی باز های جراحی در پایه اصول
 جراحی فیستول شریانی وریدی را توضیح دهد.

 ی:عاطف حیطه

به یادگیری جراحی های عروق عالقه نشان  انشجود
 دهد.

 

 

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

در بخش گفت و 

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90   

23 28/10 

 شریان انسداد بیماری

 و آرتریواسکلروز محیطی 

 و انواع آترواسکلروز

 توراکس های آنوریسم

 یشناخت طهیح
 :بتواند دانشجو
 و آرتریواسکلروز حیطی،م شریان انسداد بیماری

 .دهد توضیح را آترواسکلروز

 های آنوریسم انواع توراکس، های آنوریسم انواع

 انواع درمان های روش و آئورت دیسکسیون شکمی،

 شرح دهد. را ها آنوریسم
 ی:عاطف حیطه

به یادگیری جراحی های عروق عالقه نشان  دانشجو
 دهد.

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی

و پاسخ  پرسش

خش گفت و در ب

 گوها

 

اسالید و صدای 

 ضبط شده
90 

حضور در گفت 

 و گوها
 

 آزمون پایانی       آزمون پایان ترم  24

 

 نحوه ارزشیابی:



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   پایان ترمآزمون 
 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی
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