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 ؿَک، ػَختگي، ًافز، غیش ٍ ًافز )تشٍهاّای تحشاًي ّای ٍضؼیت پیًَذ اػضا ٍ هشاقثت ّای پشػتاسی دس دس ایي دسع داًـجَ تا

ٍ  اسگااى،  چٌذ ًاسػایي ػٌذسم  ّاای  اٍسطاًاغ  ٍ ػامهتي  ّاای  ػیؼاتن  اص اکتؼااتي  ّاای  ػفًَات  داسٍیاي،  اٍسدٍص هؼاوَهیتْا 

 ٌّگاام  تِ هٌاػة هقتضي تصویوات ٍ تَدُ اضطشاسی ؿشایط دس هذدجَیاى تِ اسصیاتي قادس ٍ گشدیذُ آؿٌا (اًکَلَطی ٍ ّواتَلَطی

 هي ًوایذ. تحشاًي اتخار ٍ فَسی هشاقثت

  :ّذف کلی

 ػاَختگي، ؿاَک، ػاٌذسم    ًافاز،  غیاش  ٍ ًافاز  تشٍهاّاای  تیواساى داسای اص هشاقثت ٍ دسهاى اسصیاتي، تا داًـجَ ّذف کلي: آؿٌایي

 هحا   ّاای  ادساسی، ػفًَات  ّاای  ػفًَت) 1تیواسػتاى اص اکتؼاتي ّای داسٍیي، ػفًَت اسگاى، هؼوَهیتْا ٍ اٍسدٍص چٌذ ًاسػایي

 ٍ ّوااتَلَطی  ّاای  اٍسطاًاغ  ٍ ((فـااسی  ّاای  صخان  ٍ ّاا  ػاَختگي  اٍلؼاشّا، ) تاص ّای صخن ّای ٍ ػفًَت جشاحي، تاکتشیوي

 .اًکَلَطی ٍ هشاقثت اص تیواساى تحت پیًَذ

  اّذاف رفتاری:

 داًـجَ پغ اص پایاى دسع :

  َُسا تیاى هي ًوایذ.  هشاقثت ّای ٍیظُ اختمالت چٌذ اسگاًيدس تشسػي ٍ ؿٌاخت ٍ هؼایٌِ فیضیکي تیواس ًح 

  سا تفؼیش هي ًوایذ.  هشاقثت ّای ٍیظُ اختمالت چٌذ اسگاًيدس سٍؽ ّای تـخیصي دادُ ّای تِ دػت آهذُ اص 

 ِسا ؿشح هي دّذ.   هشاقثت ّای ٍیظُ اختمالت چٌذ اسگاًيدس  پایؾ ٍ ثثت ػمین حیاتي تا اػتفادُ اص فٌاٍسی پیـشفت 

 اسگاى سا ؿشح دّذ. چٌذ ًاسػایي ػٌذسمسا تیاى ًوایذ. ًافز غیش ٍ ًافز هشاقثت اٍلیِ ٍ ثاًَیِ دس تشٍهاّای 

 .ػٌذسم پاػخ ّای التْاتي ػیؼتویک سا ؿشح دّذ 

 سا تَضای  ٍ افتاشا    (ػاپتیک  ًَسٍطًیک، ؿَک آًافیمکتیک، ؿَک کاسدیَطًیک، ؿَک ّیپٍَلویک، ؿَک ؿَک) ؿَک

 دّذ.

  ػاپتیک ٍ   ؿاَک ػپؼایغ ؿاذیذ،    ػپؼیغ، ػیؼتویک، التْاتي ّای پاػخ ػٌذسم اسگاى، چٌذ ًاسػایي ػٌذسم افتشا

 ساتیاى ًوایذ. تاکتشیوي

 آًواي  ّپااسیي،  اص ًاؿاي  تشهثَػایتَپٌي  تشٍهثَػایتَپٌي،  ،ػشٍقاي  داخ  هٌتـش اًؼقاد ػٌذسم) ّواتَلَطی ّای اٍسطاًغ 

 ساتذاًذ. (ٍیظُ تیواساى دس آًوي ػ ، ػیک 
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 ًاهٌاػة َّسهَى آًتي دیَستیاک، ػٌذسم تشؿ   ػٌذسم لیض تَهَس، ،2ّیپشکلؼوي دس تذخیوي ّا) اًکَلَطی ّای اٍسطاًغ 

 ساتذاًذ. ػٌذسم ٍسیذ اجَف فَقاًي ٍ تاهپًَاد قلثي( کوپشع ًخاع،

 تشهثَآهثَلیؼان  5صایوااى غیشػاادی  4،خَى سیضی پاغ اص صایوااى  3هذیشیت حاهلگي ّای پشخطش)خَى سیضی قث  اص صایواى،

 ذ.ساتذاً (9،حاهلگي چٌذقلَیي8،پشُ اکمهپؼي7،اکمهپؼي6ٍسیذی دس تاسداسی

 ساتذاًذ. چگًَگي هحاػثِ دسصذ ٍ ؿذت ػَختگي،هکاًیؼن ٍ اًَاع ػَختگي 

 سا تَضی  دّذ.ّا دس دس تیواس تخؾ هشاقثت ٍیظُ  چگًَگي هایغ دسهاًي دس اًَاع ػَختگي 

  سا ؿشح دّذدس تیواس تخؾ هشاقثت ٍیظُ  دس ػَختگي ػفًَت ّاساّْای هقاتلِ ٍ هشاقثت تا 

  سا تَضی  دّذ.دس تیواس تخؾ هشاقثت ٍیظُ   ػَختگي اًَاع دسدسد ٍ هؼائ  سٍاًي هشاقثت دس 

 ٍ ِسا تیاى ًوایذ. اخمقي ٍ ؿشػي دس پیًَذ هؼائ  قاًًَي،تاسیخچ 

        اًذیکاػیَى ٍ کٌتشاًذیکاػیَى ّای پیًَذ، هؼیاسّای اًتخاب دٌّذُ ٍ گیشًذُ دس پیًَاذ ٍهشاحا  پیًَاذ اػضاا سا ؿاشح

 .دّذ

  ،اًَاع پغ صدى پیًَذ ٍ هشاقثت ّای تؼذ اص ػو  جشاحي پیًَاذ   ،ایوًََلَطی پیًَذصَل اپیًَذ اػضای ًشم ٍ اػضای تَپش

 ساتذاًذ.ٍ هذاخمت هشتَطِ 

 داسٍّای هاَسد اػاتفادُ دس پیًَاذ )گلَکَکَستیکَئیاذّا،     ،اسهاکَلَطی دس پیًَذ اػضا ٍ دسهاى ػشکَتگشاًِ ػیتن ایوٌيف 

َ  ّاای  تاادی  آًتي کلًَال، پلي ّای تادی آًتي ،(11ػ  ػپت) 10هَفتی هایکَفٌَالت  ِ   هًَا  ،OKT3 کلًَاال اص جولا

 .ٍ هشاقثتْا سا تذاًذ یا ساپاهیَى( ػیشلیوَع ػیکلَػپَسیي، آصاتیَپَسیي،

 ساتذاًذ.سا  تغزیِ دس تیواساى پیًَذٍ  آهَصؽ ّای تیواساى پیًَذ 

  ،ػفًَت ّاای فشصات طلاة    ػفًَت ّای اکتؼاتي اص ػیؼتن ّای ػمهتي ٍ سٍؿْای هقاتلِ سا دس تخؾ ٍیظُ تیاى ًوایذ

 سا تـٌاػذ ٍیظُ دس پیًَذ

                                                           
2
 Hypercalcemia of Malignancy 

3
 Antepartum Haemorrhage 

4
 Postpartum Haemorrhage 

5
 Abnormal Labour 

6
 Venous Thromboembolism 

7
 Eclampsia 

8
preeclampsia  

9
Multiple Pregnancy  

10
 Mycophenolate Mofetil 

11
 Cellcept 
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 تذریظ: ادارُ درط ٍ  ؽیَُ

 اسایِ ػخٌشاًي  ٍ پشػؾ ٍ پاػخ اص طشیق ادٍتي کاًکت، اسایِ فای  ّای صَتي تِ ّوشاُ پاٍسپَیٌت، اسایِ فیلن

 هَرد ًیاس تذریظ:اتشار 

 ػاهاًِ ًَیذ، ػاهاًِ تشگضاسی کمع اًمیي ادٍتي کاًکت

 تکالیف: تکالیفي کِ دس ػاهاًِ ًَیذ تاسگضاسی ؿذُ سا اًجام دّذ

 :یداًؾجَ ٍ تارم هزتَط تِ ّز ارسؽیات ارسؽیاتی ًحَُ

 ًوزُ ػٌَاى ارسؽیاتی ردیف

 2 آًمیي ؿشکت ٍ حضَس فؼال دس فضاّای هـاسکتي آفمیي ٍ جلؼات 1

 2 *ّا ٍ...(ّای حیي دٍسُ )کَئیض، خَدآصهَىٍ آصهَى تکالیف 2

)دس صَست تشگضاسی کمع  دس حیي تذسیغفؼال تَدى داًـجَ  3

 (یا آفمیي ّوضهاى آًمیي

2 

 14 آصهَى پایاى تشم 4

 22 ًوشُ ک  5

 .دؿَ دس ًظش گشفتِ هيجلؼِ حذاق  یک فؼالیت یادگیشی  چْاس تِ اصای ّش*

 : کالط ؽزٍع اس قثل داًؾجَیاى تزای السم ّای آهادگی

 رٍد: هی اًتظار داًؾجَیاى اس

 ّا( پاػخ ٍ پشػؾ دس فؼال، هـاسکت دادى هاًٌذ گَؽ(تاؿٌذ داؿتِ دسع جلؼِ دس فؼال حضَس 

  هطالؼِ هطالة هشتَطِ اص هٌاتغ هؼشفي ؿذُ قث  اص کمع ٍ تحث دس هَسد جذیذتشیي یافتِ ّا 

 ًقذ جلؼات دسع تِ هٌظَس تْثَد کیفیت کمع ّا اسائِ پیـٌْاد ٍ 

 عیاعت ّا ٍ قَاًیي درط:
 .اػت الضاهي دسع اًمیي کمع جلؼات توام دس غیثت تذٍى ٍ هَقغ تِ فیضیکي حضَس -1

 هطالؼِ هحتَاّای کمػْای غیش ّوضهاى تَػط داًـجَیاى الضاهي اػت. -2
هَى ٍ گفتگَ تِ هٌضلِ حضَس داًـجَ دس کمع دسع هحؼَب اًجام فؼالیتْای یادگیشی ًظیش اًجام تکلیف ؿشکت دس آص -3

 هیـَد.
 هٌظَس صفش ًوشُ داًـجَ تشای داًـجَ هجاص تِ ؿشکت دس آصهَى پایاى تشم ًخَاّذ تَد ٍ 17/4اص  تیؾ غیثت صَست دس -4

 .ؿذ خَاّذ

 اػت. الضاهي کَییض ٍ تشم پایاى ٍ تشم هیاى ّای آصهَى دس ؿشکت -5
 

 ضزٍری یادگیزی:هحتَاّای  هٌاتغ اصلی ٍ

1- Urden L. D; Stacy K. M; Lough M. E . Critical Care Nursing, Diagnosis and management, 

8th ed, Elsevier. 2018. 
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2- Good V.S. Advanced Critical Care Nursing. 2th edition.  Elsevier. 2018. 

3-  Morton P.G; Fontaine, D. K; Critical Care Nursing, a holistic approach. Wolters Kluwer. 11 
th edition. 2018 

5.  Baird M.S. Manual of critical care nursing. Nursing interventions and collaborative 

management. 7
th

 edition. Elsevier. 2016 

4- Cameron PA, Gabbe BJ, Smith K, Mitra B. Triaging the right patient to the right place in 
the shortest time. Br J Anaesth 2014; 113(2):226-33 

5- Burns. Suzanne. AACN Essential Critical Care Nursing. Mc Graw Hill Education. 2014. 
Chapter 11, Page: 293-310. 

6- Urden Linda, Stacy Kathelen, lough, Mary. Critical Care Nursing. Diagnosis and 
Management. Elsevier, seventh edition. 2014. Unit VIII.Page:849-1014. 

7- Gabriel m, Danovitch. Hand book of transplantation. Wolters Kluwer. Lippincott 
williams@wilkins.2010 

 :یادگیزی تْتز تزای هفیذ ٍ هحتَاّای هٌاتغ

 .1392اًتؾارات حیذری، تْزاى، پیًَذ کلیِ. فْیوِ. کاؽاًی، ًاّیذ، ؽاّقلیاى، هزین، ّاؽوی،. 

 پایگاّْای ایٌتزًتی قاتل اعتفادُ تزای درط:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

2. https://www.scopus.com/home.uri 

3. Critical Care Nurse - American Association of Critical-Care. Available on 

https://aacnjournals.org/ccnonline 

4. Intensive and Critical Care Nursing 

5. Nursing in Critical Care 

6. Critical Care Nursing Quarterly 
 

 دردعتزط هی تاؽذ. WWW.nm.mui.ac.irداًؾکذُ  Web site* ؽٌاعٌاهِ کاهل درط در 

 

 

 

 

   512534 ؽوارُ درط:  هشاقثت ّای ٍیظُ اختمالت چٌذ اسگاًيػٌَاى درط: 

 حضَسی 27کمع دسع: 1401-1402ًیوؼال اٍل  عال: ًیوغال تحصیلی ٍ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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  ارؽذ ٍیضُ 3تزم فزاگیزاى:  کاسؿٌاػي اسؿذ پشػتاسی هشاقثت ّای ٍیظُ رؽتِ تحصیلی:

   12-8چْارؽٌثِ  سهاى: 

  ّوشهاى ٍ غیزّوشهاى سهاى تٌذی کالط درط جذٍل 

ًحَُ  رئَط هغالة تاریخ جلغِ

 *ارائِ

اهکاًات 

هَرد 

 ًیاس 

هٌاتغ ٍ 

 ًَع هحتَا

 فؼالیت

 یادگیزی

 هذرط

1 23/6/1401 

 هؼزفی عزح درط 

اٍرصاًظ ّا ٍ هَقؼیت ّای 

 DICخاؿ در تذخیوی ّا )

تزٍهثَعیتَپٌی،آًوی ّا، 

 تاهپًَاد قلثی، 

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 اقثالی

2 30/6/1401 

اٍرصاًظ ّا ٍ هَقؼیت ّای 

خاؿ در تذخیوی ّا )عٌذرم 

لیش تَهَر ّیپزکلغوی، 

عٌذرم ٍریذ اجَف 

 ،(SVCSفَقاًی

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 اقثالی

3 6/7/1401 

اٍرصاًظ ّا ٍ هَقؼیت ّای 

خاؿ در تذخیوی 

ّا)فؾزدگی عٌاب 

،عٌذرم تزؽح SCCًخاػی

ًاهٌاعة َّرهَى ضذ 

 (SIADHادراری

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 اقثالی

4 

13/7/1401 

تؼطی  

سػوي)جثشاًي 

تا ّواٌّگي 

 اػتاد(

 تاریخچِ ٍهغائل قاًًَی،

 ؽزػی در پیًَذاخالقی ٍ 

 

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 اقثالی

5 20/7/1401 

اًذیکاعیَى ٍ 

کٌتزاًذیکاعیَى ّای پیًَذ، 

هؼیارّای اًتخاب دٌّذُ ٍ 

گیزًذُ در پیًَذ ٍهزاحل 

 پیًَذ اػضا

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 اقثالی

خاًن دکتز گفتگَ ٍ  پاٍسپَیٌت،  حضَسیتزرعی ٍ ؽٌاخت ٍ هؼایٌِ  27/7/1401 6
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فیشیکی تیوار ٍ رٍػ ّای 

تؾخیصی ٍهزاقثت اٍلیِ ٍ 

 غیز ٍ ًافذ ثاًَیِ در تزٍهاّای

 ٍ هَلتیپل تزٍها  ًافذ

 

 

پي د اف، 

 فیلن
پشػؾ ٍ 

 پاػخ
 اقثالی

7 4/8/1401 

هکاًیغن ٍ اًَاع 

عَختگی،چگًَگی هحاعثِ 

 درصذ ٍ ؽذت عَختگی 

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 فزضی

8 

چگًَگی هایغ درهاًی در  11/8/1401

اًَاع عَختگی ّا در در تیوار 

 تخؼ هزاقثت ٍیضُ

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 فزضی

9 

راّْای هقاتلِ ٍ هزاقثت تا  18/8/1401

در عَختگی ،  ػفًَت ّا

هزاقثت در درد ٍ هغائل 

 عَختگی   رٍاًی در اًَاع

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 فزضی

12 

پیًَذ اػضای ًزم ٍ اػضای  25/8/1401

ایوًََلَصی پیًَذ، صَل تَپز، ا

 اًَاع پظ سدى پیًَذ

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتش 

اػواػیلي 

گشٍُ 

ایوًََلَطی 

 پضؿکي

 

11 2/9/1401 

ارهاکَلَصی در پیًَذ اػضا ٍ ف

درهاى عزکَتگزاًِ عیتن 

، دارٍّای هَرد اعتفادُ ایوٌی

 در پیًَذ

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتش 

اػواػیلي 

گشٍُ 

ایوًََلَطی 

 پضؿکي

 

12 

ػفًَت ّای اکتغاتی اس  9/9/1401

عیغتن ّای عالهتی ٍ 

 رٍؽْای هقاتلِ در تخؼ ٍیضُ 

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

دکتز ؽیوا 

 صفاسادُ

13 

 اس اکتغاتی ّای ػفًَت 16/9/1401

 ّای ػفًَت)تیوارعتاى

 هحل ّای ادراری، ػفًَت

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

دکتز ؽیوا 

 صفاسادُ



8 
 

 ٍ ػفًَت جزاحی، تاکتزیوی

 تاس ّای سخن ّای

14 

هزاقثت ّای تؼذ اس ػول - 23/9/1401

جزاحی پیًَذ ٍ هذاخالت 

 هزتَعِ

آهَسػ ّای تیواراى پیًَذ ٍ -

تغذیِ در تیواراى پیًَذ، 

ػفًَت ّای فزصت علة ٍیضُ 

 در پیًَذ

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

خاًن دکتز 

 اقثالی

ارایِ تَعظ 

 داًؾجَ

15 30/9/1401 

ارگاى  چٌذ ًارعایی عٌذرم

،تزرعی ٍ ؽٌاخت ٍ هؼایٌِ 

فیشیکی تیوار ٍ رٍػ ّای 

تؾخیصی درعٌذرم ًارعایی 

 چٌذ ارگاًی

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

آقای هحوذ 

صادق 

 اتَعالثی

16 7/10/1401 

عٌذرم پاعخ ّای التْاتی 

 عیغتویک 

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

آقای هحوذ 

صادق 

 اتَعالثی

17 14/10/1401 

ّیپٍَلویک،  ؽَک) ؽَک

 کاردیَصًیک، ؽَک ؽَک

 آًافیالکتیک، ؽَک

 (عپتیک ًَرٍصًیک، ؽَک

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

گفتگَ ٍ 

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

آقای هحوذ 

صادق 

 اتَعالثی

18 21/10/1401 

 چٌذ ًارعایی عٌذرم افتزاق

 ّای پاعخ عٌذرم ارگاى،

 عیغتویک، التْاتی

عپغیظ ؽذیذ،  عپغیظ،

 عپتیک ٍ تاکتزیوی  ؽَک

 پاٍسپَیٌت،  حضَسی

پي د اف، 

 فیلن

 گفتگَ ٍ

پشػؾ ٍ 

 پاػخ

آقای هحوذ 

صادق 

 اتَعالثی

 .(تزگشار هی گزدد )آًالیي( جلغِ غیزّوشهاى، یک جلغِ ّوشهاى عِتِ اسای ّز ّوشهاى یا غیز ّوشهاى ) *


