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 : درس مقدمه

 ٍ اصَل پیؽرفتِ، فٌاٍری با حیاتی ػالئن ٍیصُ، پایػ هراقبت بیوار ؼٌاخت ٍ در ایي درض داًؽجَ با بررظی

 .آزهایؽگاّی آؼٌا خَاّذ ؼذ ّای دادُ تفعیر ٍ بالیٌی ّای پسؼکی، آزهایػ تصَیربرداری هقذهات

 ؽرفتِ،یپ یبا فٌاٍر یاتیػالئن ح ػیپا صُ،یهراقبت ٍ واریٍ ؼٌاخت ب یبا بررظ ییآؼٌاهدف کلی درس : 

  یؽگاّیآزها یّا دادُ ریٍ تفع یٌیبال یّا ػیآزها ،یپسؼک یربرداریاصَل ٍ هقذهات تصَ

 

 اهداف رفتاری :

 : پایاى درضداًؽجَ پط از 

 بِ ًبم آى کِ جبى را حکوت آهَخت

 اًشگبُ علَم پسشکی ٍ خذهبت بْذاشتی درهبًی اصفْبىد    

 داًشکذُ پرستبری ٍ هبهبیی

 گرٍُ هراقبت ّبی ٍیژُ

 Course syllabusشٌبسٌبهِ درس 
 512522  شوبرُ درس:                ارزیببی تشخیصی عٌَاى  درس : 

                                        ًذارد   پیش ًیبز :                          ٍاحذ ًظری        1 ٍاحذ : ٍ تعذاد ًَع 

                             1401 اٍلًیوسبل سبل تحصیلی :           کبرشٌبسی ارشذ هراقبتْبی ٍیژُاٍل ترم فراگیراى : 

 23کالس  هکبى:            8-10 یک شٌبِ زهبى کالس:

                   8-10سِ شٌبِ  حضَر در دفتر کبر:                    سویِ غفبری دکترهسئَل درس :  

                         nm.mui.ac.ir                  :somayehghafari Email@3792797 :  شوبرُ توبس 

گرٍُ ٍ  ) ( تشخیصی یپرتَشٌبس اسبتیذ گرٍُ، غفبری دکتر خبًنخبًن دکتر اقببلی،  :اسبتیذ درس

 )درخؽاىهرین  خاًن دکتر (شگبُیآزهب

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nm.mui.ac.ir/images/far-arm.gif&imgrefurl=http://nm.mui.ac.ir/main.php?filename=far_research.htm&r_file=members.php&show=1&usg=__GOo0-wi5Z5-GZMqcya4uGedHz-g=&h=537&w=354&sz=30&hl=fa&start=3&itbs=1&tbnid=mqpLuu-6jDCzmM:&tbnh=132&tbnw=87&prev=/images?q=%D8%A2%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&hl=fa&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nm.mui.ac.ir/images/far-arm.gif&imgrefurl=http://nm.mui.ac.ir/main.php?filename=far_research.htm&r_file=members.php&show=1&usg=__GOo0-wi5Z5-GZMqcya4uGedHz-g=&h=537&w=354&sz=30&hl=fa&start=3&itbs=1&tbnid=mqpLuu-6jDCzmM:&tbnh=132&tbnw=87&prev=/images?q=%D8%A2%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&hl=fa&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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 ٍیصُ را بیاى هی ًوایذ. هراقبتدر بیوار  ًحَُ جوغ آٍری اطالػات ٍ گرفتي ؼرح حال بِ طَر ًظام هٌذ -1

 پایػ ٍ ثبت ػالین حیاتی با اظتفادُ از فٌاٍری پیؽرفتِ را ؼرح هی دّذ. -2

 را بیاى هی کٌذ.در بیوار هراقبت ٍیصُ اصَل ٍ اًَاع ًوًَِ گیری صحیح آزهایؽگاّی  -3

 .را تفعیر هی ًوایذبیوار هراقبت ٍیصُ دادُ ّای بِ دظت آهذُ از آزهایؽات پاراکلیٌیکی  -4

 اصَل ٍ اًَاع تصَیر برداری در بیواراى هراقبت ٍیصُ را ؼرح هی دّذ. -5

 ًتایج اًَاع تصَیر برداری را در بیواراى هراقبت ٍیصُ تفعیر هی ًوایذ. -6

 شیَُ ادارُ درس ٍ تذریس: 

 یل ّای صَتی بِ ّوراُ پاٍرپَیٌت، ارایِ فیلناظخٌراًی  ٍ پرظػ ٍ پاظخ از طریق ادٍبی کاًکت، ارایِ فارایِ 

 ابسار هَرد ًیبز تذریس:

 ظاهاًِ ًَیذ، ظاهاًِ برگساری کالض اًالیي ادٍبی کاًکت

 تکالیف: تکالیفی کِ در ظاهاًِ ًَیذ بارگساری ؼذُ را اًجام دّذ

 :یدانشجو و بارم مربوط به هر ارزشياب ارزشيابی نحوه

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 2 ّا ٍ...(ّای حیي دٍرُ )کَئیس، خَدآزهَىٍ آزهَى تکالیف 1

 11 آزهَى پایاى ترم 2

 22 ًورُ کل 3
 

 : کالس شروع از قبل دانشجويان برای الزم های آمادگی

 رود: می انتظار دانشجويان از

 ّا( پاظخ ٍ پرظػ در فؼال، هؽارکت دادى هاًٌذ گَغ(باؼٌذ داؼتِ درض جلعِ در فؼال حضَر 

  هطالؼِ هطالب هربَطِ از هٌابغ هؼرفی ؼذُ قبل از کالض ٍ بحث در هَرد جذیذتریي یافتِ ّا 

 ارائِ پیؽٌْاد ٍ ًقذ جلعات درض بِ هٌظَر بْبَد کیفیت کالض ّا 

 سیبست ّب ٍ قَاًیي درس:
 .اظت درض الساهی کالض جلعات توام در غیبت بذٍى ٍ هَقغ بِ فیسیکی حضَر -1

 هطالؼِ هحتَاّای کالظْای غیر ّوسهاى تَظط داًؽجَیاى الساهی اظت. -2

 صفر ًورُ داًؽجَ برای داًؽجَ هجاز بِ ؼرکت در آزهَى پایاى ترم ًخَاّذ بَد ٍ 17/4از  بیػ غیبت صَرت در -3

 .ؼذ خَاّذ هٌظَر

 اظت. الساهی کَییس ٍ ترم پایاى آزهَى در ؼرکت -4
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Online Data Bases: 

1- http://www.aacn.org/DM/MainPages/AACNHomePage.aspx?pageid=1 

2- http://ccn.aacnjournals.org/ 

3- http://www.icufaqs.org/ 

4- http://www.caccn.ca/ 
 دردسترس هی ببشذ. WWW.nm.mui.ac.irداًشکذُ  Web site* شٌبسٌبهِ کبهل درس در 
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  درس زمانبندیجدول 

 1401ًیوعال اٍل  نيمسال تحصيلی:            225255شماره درس:      ارزیابی ّای تؽخیصی  عنوان درس:   

 ُپرظتاری هراقبتْای ٍیص 1ترم  رؼذداًؽجَیاى افراگيران:    

 داًؽکذُ پرظتاری 23کالض ؼوارُ   کالض:مکان           8-10ؽٌبِ یک زمان کالس:      

 زمان بندی کالس درس همسمان و غیرهمسمانجدول 
 مدرس فعاليت يادگيری رئوس مطالب تاريخ جلسه

2 
 8-10 یکؽٌبِ

17/7/1401 

هؼرفی طرح درض ٍ بررظی ٍ 

 ؼٌاخت بیوار هراقبت ٍیصُ
 غفاریخاًن دکتر  گفتگَ ٍ پرظػ ٍ پاظخ

5 
 8-10 یکؽٌبِ

24/7/1401 

 یبا فٌاٍر یاتیح نیػال ػیپا

 ؽرفتِیپ

 خاًن دکتر اقبالی پرظػ ٍ پاظخ گفتگَ ٍ

3 
 8-10ؽٌبِ یک

1/8/1401 

 یبردار ریٍ هقذهات تصَ  اصَل

 یپسؼک

 گرٍُ رادیَلَشی گفتگَ ٍ پرظػ ٍ پاظخ

4 
 8-10ؽٌبِ یک

8/8/1401 

دادُ ّا در  ریٍ تفع یَگرافیراد

 صُیٍ یهراقبت ّا واراىیب
 گرٍُ رادیَلَشی گفتگَ ٍ پرظػ ٍ پاظخ

5 
 8-10ؽٌبِ یک

15/8/1401 

CT Scan دادُ ّا در  ریٍ تفع

 صُیٍ یهراقبت ّا واراىیب

 گرٍُ رادیَلَشی گفتگَ ٍ پرظػ ٍ پاظخ

6 
 8-10ؽٌبِ یک

22/8/1401 

MRIواراىیدادُ ّا در ب ریٍ تفع 

 صُیٍ یهراقبت ّا

 گرٍُ رادیَلَشی گفتگَ ٍ پرظػ ٍ پاظخ

7 
 8-10ؽٌبِ یک

6/9/1401 

دادُ  ریٍ تفع یٌیبال ؽاتیآزها

 یؽگاّیآزها یّا

هرین  خاًن دکتر  گفتگَ ٍ پرظػ ٍ پاظخ

 درخؽاى

8 
 8-10ؼٌبِ یک 

13/9/1401 

دادُ  ریٍ تفع یٌیبال ؽاتیآزها

 یؽگاّیآزها یّا

هرین  خاًن دکتر  گفتگَ ٍ پرظػ ٍ پاظخ

 درخؽاى

9 
 8-10ؼٌبِ یک 

20/9/1401 

دادُ  ریٍ تفع یٌیبال ؽاتیآزها

 یؽگاّیآزها یّا

هرین  خاًن دکتر  پاظخگفتگَ ٍ پرظػ ٍ 

 درخؽاى

 

 

 


