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ٍیظُ تِ عول  ػایل تخللی، هشالثت ّایٍ پشػتاساى تخؾ ٍیظُ افشاد تا تجشتِ، تا ػَاد علوی تاال ٍ ٍسصیذُ ای ّؼتٌذ وِ اص تذحال تشیي تیواساى تا اػتفادُ اص  :شرح درس

اعلاب ٍ للة ٍ عشٍق ٍ ولیِ  ای پشػتاسی تِ ٍیظُ هشالثت تخللی اص ػیؼتن تٌفؼی ٍّهی آٍسدًذ. تٌاتشایي ایي افشاد تایذ داسای داًؾ، هْاست ٍ ًگشؽ وافی دس ولیِ صهیٌِ 

هشالثت ٍیظُ، ًحَُ تشسػی ٍ اسصیاتی تیواساى  جْیضات ٍ اهىاًات تخؾ ّایتپشػتاسی تا هفَْم ٍولیات هشالثت ٍیظُ،  6تاؿـٌذ. دس ایي دسع تالؽ هی گشدد تا داًـجَیاى تشم 

تخؾ ّای آی ػی یَ ٍ ػی ػی یَ ٍ دیالیض آؿٌا هی ؿًَذ  تذحال، تیواساى تا ایؼت للثی تٌفؼی، ووایی ٍ للثی، ولیَی ٍ اكَل علوی اداسُ ٍ ًحَُ هشالثت اص ایي تیواساى، دس

سعایت اكَل وٌتشل عفًَت تأویذ ٍیظُ ای هی گشدد. اهـیذ اػت تا توشیي  فًَت ٍ ػالهت داًـجَ، تشعتِ دلیل ًمؾ پشػتاس دس وٌتشل  .گیشًذ تا دس صهاى هَسد ًیاص آًْا سا تىاس

 .وؼة ًوائیذ شٍػیجشّا ٍ اسائْی هشالثت تِ تیواساىپتىٌیىْای پشػتاسی، تجشتْی تیـتشی دس اًجام 

دسهاًی یا  یالیض اسائِ تذاتیشد ٍ ICU ٍCCUاصی ٍ تِ واس تؼتي داًؾ دس صهیٌِ تشسػی ٍ ؿٌاخت تیواساى تؼتشی دس ػّذف اص واسآهَصی ٍیظُ، آؿٌا :هدف کلی درس

تِ هٌظَس ICU ٍCCU خؾهـاسوت دس اجشای هشالثت تش تالیي تیواس تش اػاع اٍلَیت ًیاص ّا ٍ تـخیق ّای پشػتاسی تیواس، تحت ًظاست هؼتمین هشتی ٍّوىاس آهَصؿی ت

استثاط هٌاػة ٍ آهَصؽ تِ تیواس  تْتش ٍ دػتیاتی تِ هْاست تیـتش تا تاویذ تیـتش تش سعایت اكَل وٌتشل عفًَت، حفظ اكَل احتیاعات اػتاًذاسد ایوٌی ٍ تشلشاسی یادگیشی

  .تذحال ٍ خاًَادُ ّای آى ّا هی تاؿذ

 :اهداف رفتاری

 :هَاسد صیش تاؿٌذاص فشاگیشاى اًتظاس هی سٍد وِ دس پایاى دٍسُ لادس تِ اًجام 

 .تا تخؾ، سٍتیي ٍ لَاًیي تیواسػتاى آؿٌا گشدد .1

 .اكَل هشتَط تِ استثاط دسهاًی، وذّای اخاللی ٍ حشفِ ای سا دس هحیظ ٍالعی هَسد تجضیِ ٍ تحلیل ٍ اسصؿیاتی لشاس دّذ .2

 .ًوایذ سصؿیاتیاهذدجَ سا هَسد تشسػی دلیك پشػتاسی لشاس دادُ، تش اػاع تـخیق ّای پشػتاسی ٍ ًیاصّای هذدجَ، تشًاهِ هشالثتی سا عشاحی، اجشا ٍ  .3

 .سٍؽ اجشای هشالثت ّای عوَهی ٍ اختلاكی سا تجضیِ ٍ تحلیل وشدُ، هَسد اسصؿیاتی لشاس دّذ .4

 .ػی لشاس دّذاثشات ٍ عَاسم داسٍ دسهاًی سا هَسد تشس .5

 .تش اػاع ًیاصّای آهَصؿی هذدجَ ٍ خاًَادُ ٍی، تِ آى ّا آهَصؽ دادُ ٍ ًتیجِ آهَصؽ خَد سا اسصؿیاتی وٌذ .6

 گروه آموزشی پرستبری مراقبت هبی ویژه
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واسگیشی آًْا  َد ٍ ًحَُ تِؿدػتگاُ تَْیِ هىاًیىی ٍ .(.. آؿٌا  -پیغ هیىش –الىتشٍؿَن  –هاًیتَس  -تا تجْیضات تخؾ ّای هشالثت ٍیظُ ) دػتگاُ ّوَدیالیض .7

 .تالیي سا تـٌاػذ ٍ اجشا ًوایذ دس

 .تا اكَل هشالثت ٍیظُ آؿٌا ؿذُ، تَاًایی هشالثت اص تیواساى تؼتشی دس تخؾ ّای هشالثت ٍیظُ سا تِ دػت آٍسد .8

 .اكَل وٌتشل عفًَت ٍ احتیاعات اػتاًذاسد ایوٌی سا دس تخؾ ّای هشالثت ٍیظُ تـٌاػذ ٍ ایي اكَل سا تِ ؿىل عولی تِ واس گیشد .9

 :آموزیشیوه کار

كَست عولی تش  ًجام هشالثت تِاتا 12:30تا 7:30ٍ دیالیض، اص ػاعت CCU ،ICUسٍصُ دس ػِ سٍص اٍل ّفتِ، تاحضَس دس تخؾ ّای 15ایي دسع تِ كَست یه دٍسُ 

تحت ًظاست اًجام خَاّذ  ٍ الثتCase methodِىل ؿتالیي تیواس تش اػاع اّذاف اختلاكی ٍ جضئی ًَؿتِ ؿذُ دس ّش سٍص اًجام هی گشدد. هشالثت اص تیواس تِ 

 .ؿذ

 :ابسار مورد نیاز تدریس

 اػتفادُ اص هٌاتع وتاتخاًِ ای، پَػتشّا ٍ گایذالیي ّای ًلة ؿذُ دس تخؾ یا تیواسػتاى 

 ایٌتشًت دس اػتفادُ اص هماالت هَجَد دس هجالت یا ػایت ّای هعتثش  

 ٍایت تشد ٍ هاطیه 

 :روش تدریس

 وایؾ واس تاًواس تیوی، ًظاست هؼتمین تالیٌی تَػظ هشتی ٍ ّوىاساى آهَصؿی تخؾ، اًجام ساًذ تالیٌی، پشػؾ ٍ پاػخ، ًوایؾ هْاست سٍی تیواس ٍ 

 ٍػایل ٍ تجْیضات، توشیي عولی، اسائِ وتفشاًغ علوی، تحث گشٍّی، پخؾ فیلن

 :تکالیف

  َاًی لثل اص حضَس دس تخؾاسائِ گضاسؽ پشػتاسی، اسائِ فشایٌذ پشػتاسی، پیؾ خ

 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 .ذاسصیاتی داًـجَیاى دس عَل دٍسُ ٍ پایاى دٍسُ تش اػاع هحتَای آهَصؿی تِ كَست عولی ٍ ؿفاّی ٍ وتثی دس تخؾ ٍ تىالیف اسائِ ؿذُ هی تاؿ

 بارم                                                                         ئیس، تکالیف،امتحان میان ترم..(الف( در طول دوره )کو

 ًوشُ 8        فشم اسصیاتی اختلاكی  .1

 ًوشُ اسصیاتی اختلاكی 8 ًوشُ اص 1       اسائِ یه هَسد گضاسؽ پشػتاسی .2

 ًوشُ 2                 اسائِ یه هَسد فشایٌذ پشػتاسی اص تیواس هشالثت ؿذُ .3

 ًوشُ DOPS           2 ى آصهَ .4

 بارم               ب( پایان دوره: 

 ًوش4ُ      ( فشم اسصیاتی عوَهی )همشسات ٍ سفتاس حشفِ ای. 1

 ًوشُ 2                    هعایٌات ٍتفؼیش آصهایـات. 2

 ًوشُ 2          آصهَى پایاًی . 3

َد،ّش گًَِ خواستشد خاللیت، گضاسؽ هَاسد ٍ اسائِ هغالة جذیذ )هیتَاًیذ پغ اص تـخیق ًیاص آهَصؿی تیواس، ًیاص تخؾ ٍ ... تٌا تِ ػلیمِ ٍ اتتىاس . 4

 ولًوشُ هاصاد تش ًوشُ  2تا                                    الذاهی اعن اص تْیِ پوفلت، تَولت آهَصؿی ٍ ... سا اًجام تذّیذ:(

 :سیاستها و قوانین دوره

 .داًـجَ هَظف اػت سأع ػاعات گفتِ ؿذُ تاال دس هحل واسآهَصی حضَس یاتذ .1

سعایت ظاّش آساػتِ ٍ یًَیفشم هٌاػة )آلایاى سٍپَؽ ػفیذ، ؿلَاس هـىی یا كَسهِ ای، وفؾ ػفیذ یا هـىی. خاًن ّا: سٍپَؽ ػفیذ،  .2

ىی(. دس كَست اػتفادُ اص صیَسآالت، داؿتي آسایؾ، ًاخي تلٌذ ٍ اػتفادُ اص الن همٌعِ هـىی یا كَسهِ ای، وفؾ ػفیذ یا هـ لَاس ٍؿ

 .ٍسٍد تِ تخؾ سا ًذاسد ًاخي داًـجَ حكّ

  ّوشاُ داؿتي خَدواسّای آتی، لشهض، هذاد، پان وي، دفتش یادداؿت، لیچی ٍ گاسٍ .3

 ًلة اتیىت .4

 .تلفي ّوشاُ دس عَل هذّت واسآهَصی تایؼتی خاهَؽ تاؿذ .5
 .تخؾ ٍ تیواسػتاى دس ؿشایظ خاف فمظ دس كَست وؼة هجَص اص هشتی كَست گیشدخشٍج اص  .6

 .تىالیف دسخَاػت ؿذُ تِ هَلع اسائِ گشدد .7

 :حضَس هشتة ٍ تِ هَلع داًـجَ دس تخؾ ٍ دس كَست عذم حضَس هٌظن دس تخؾ هـوَل همشسات صیش خَاّذ ؿذ .8

  خَاّذ ؿذدس كَست غیثت غیش هجاص تیؾ اص یه دّن، ًوشُ واسآهَصی كفش. 



 دس كَست غیثت هجاص تیؾ اص یه دّن، واسآهَصی حزف هی ؿَد. 

  كثح كَست تگیشد13االهىاى اص ػاعت  دلیمِ ٍ حتی 33اػتشاحت تیي واسآهَصی حذاوثش تِ هذت. 

 ست دلیمِ دس واسٍسصی حاضش هی ؿًَذ جلَگیشی تعول آٍسدُ ٍ دس ك13َهشتی هجاص اػت اص حضَس داًـجَیاًی وِ تا تاخیشتیؾ اص

 .صٍدتش اص هَعذاص تخؾ غایة هحؼَب خَاّذ ؿذ خشٍج
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 ICU: اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری تاریخ

 :ICUآضٌبیی بب بخص  روز اول

 را بب استبًذارد همبیسِ ًوبیذ. ICUبخص  .1

 بب لَاًیي ٍ همزرات بخص آضٌب ضَد ٍ آى ّب بِ وبر بٌذد. .2

 بب اغَل وٌتزل عفًَت در بخص آضٌب ضَد ٍ آى ّب را بِ وبر بٌذد. .3

 ارتببط غحیح بب پزسٌل بخص ٍ بیوبر ٍ خبًَادُ آى ّب توزیي ًوبیذ.بزلزاری  .4

 بیوبر بذ حبل را بطٌبسذ. .5

 لیستی اس ٍسبیل ٍ تجْیشات هَجَد در بخص تْیِ ًوبیذ ٍ تجْیشات ٍ ٍسبیل جذیذ را هطخع ًوبیذ. .6

 َیسی را فزا گزفتِ ٍ اًجبم دّذ.آضٌب ضَد ٍ ًحَُ تىویل اعالعبت بیوبر ٍ گشارش ً ICUبب فلَ ضیت ٍ فلَ چبرت بیوبراى بخص  .7

 :َّضیبری هزالبتْبی عوَهی ٍ تخػػی بیوبراى بب افت سغح روز دوم

 سغح َّضیبری بیوبر را بِ ضىل ویفی ٍ ووی تعییي ًوبیذ. .1

 هزدهه ّبی بیوبر )ٍاوٌص بِ ًَر، سبیش ٍ تمبرى( را هعبیٌِ وٌذ. .2

 گیزی ٍ در هحذٍدُ ًزهبل تٌظین ًوبیذ.فطبر وبف لَلِ داخل تزاضِ ٍ تزاوئَستَهی را اًذاسُ  .3

 بزرسی وٌذ. RASSبیوبر ووبیی را اس ًظز بی لزاری ٍ هیشاى سذیطي بب استفبدُ اس همیبس  .4

 هزالبت ّبی السم اس پَست، چطن ٍ دّبى بیوبر را بِ ضىل اغَلی اًجبم دّذ.  .5

 تغذیِ لَلِ ای ٍ پزًتزال بیوبراى بذ حبل را بِ ضىل اغَلی اًجبم دّذ.   .6

 زالبت ّبی السم جْت جلَگیزی اس عفًَت ادرای را بِ وبر بٌذد.ه .7

 آضٌب ضَد ٍ بِ وبر بٌذد. DVTبب الذاهبت السم جْت پیطگیزی اس  .8

 اسىلتی را بزای جلَگیزی اس بزٍس عَارؼ بطٌبسذ ٍ بِ وبر بٌذد.-حوبیت اس سیستن عضالًی .9

 تفسیز گبسّبی خَى ضزیبًی: روز سوم

 خَى ضزیبًی بیوبر را بِ درستی تفسیز ًوبیذ.ًتیجِ آسهبیص آًبلیش گبس  .1

 ًوًَِ خَى ضزیبًی را بِ درستی اخذ ٍ ارسبل ًوبیذ. .1

 تَْیِ هىبًیىی: روز  چهارم

 بب اجشای ًٍتیالتَر آضٌب ضَد. .1

 ٍ هذّب، آالرم ّب ٍ اعالعبت بیوبر را بز رٍی دستگبُ بطٌبسذ ٍ تفسیز وٌذ. 848وبر بب دستگبُ  .2
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 بزای بیوبر ست وٌذ ٍ ستیٌگ هَجَد را بب پزًٍذُ ٍ وبردوس ٍ فلَ ضیت چه وٌذ. عبك دستَر ًٍتیالتَر را .1

 اداهِ وبر بب ًٍتیالتَر ٍ جذاسبسی اس تَْیِ هىبًیىی: روز پنجم

 بِ توزیي بیطتز هببحث جلسِ گذضتِ در خػَظ وبر بب  ًٍتیالتَر پزداختِ ٍ سَاالت ٍ اضىبالت را بیبى ٍ هزتفع سبسد. .1

، هعبیٌِ سیستن تٌفسی ٍ اعالعبت ٍضعیت تٌفسی بیوبر بز رٍی ًٍتیالتَر را بب ّن ABGزرسی هیشاى بْبَدی سیستن تٌفسی بیوبر، ارتببط بیي ًتبیج بزای هذیزیت ٍ ب .2

 ٍ بب رٍس ّبی لبلی بیوبر همبیسِ ٍ تَضیح دّذ.

 ، فلَسٌسَر ٍ وبربزد آى را ضٌبختِ ٍ تست ّبی اپزاتَری را اًجبم دّذ. C2وبر بب دستگبُ رافبئل یب  .3

 ضزایظ السم بزای جذاسبسی بیوبر را تَضیح دّذ. .4

 هذّبی بِ وبرگزفتِ بزای ایي اهز را بذاًذ ٍ بِ وبر گیزد.

 هبًیتَریٌگ ٍضعیت ّوَدیٌبهیه ٍ توزیي ٍ رفع اضىبل هزالبت ّبی فزا گزفتِ ضذُ:  روز ششم

 استفبدُ اس وبتتز ٍریذ هزوشی را بذاًذ ٍ بزضوزد.هَارد  .1

 هزالبت ّبی السم اس وبتتز ٍریذ هزوشی را عولی اًجبم دّذ. .2

 لبدر بِ اًذاسُ گیزی  فطبر ٍریذ هزوشی ببضذ. .3

 ارسیببی ًْبیی دٍرُ

 اهداف رفتاری تا

 CCU: اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری تاریخ

 CCU: آضٌبیی بب بخص روز اول

ّب پبیبٌذ ببضذ ٍ ٍ  لَاًیي ٍ ضَابظ وبرآهَسی، وذ ّبی اخاللی ٍ رفتبری در ببلیي ٍ وذ پَضص داًطجَیبى پزستبری در وتببچِ هزبَعِ را هغبلعِ ًوَدُ ٍ بِ آى .1

 .لَاًیي را رعبیت ًوبیذ

 :عزٍلی –عالئن حیبتی ٍ پبیص ٍضعیت ّوَ دیٌبهیه ٍ هعبیٌِ للبی

وٌتزل عالئن حیبتی ٍ پبیص ٍضعیت ّوَدیٌبهیه در بیوبراى للب،ی اغَل اًذاسُ گیزی ٍ تفسیز غحیح تغییزات عالئن حیبتی هغبلعِ در هَرد ضزٍرت ٍ اّویت  .2

 .ًوبیذ

 .عولىزد استبد ببلیٌی در بزرسی ریتن للبی ٍ اًذاسُ گیزی ٍ تفسیز عالئن حیبتی را دلیمب هطبّذُ ًوبیذ .3

 .حیبتی را اًجبم ٍ دلیك ثبت ًوبیذریتن للبی ٍ اًذاسُ گیزی ٍ پبیص عالئن  .4

 .اًجبم دّذ )بب ووه استبد ٍ بِ عَر هستمل (عزٍلی بز رٍی بیوبر بب رعبیت توبم اغَل یه هعبیٌِ فیشیىی غحیح ٍ ایوي-هعبیٌِ للبی  .5

 .تست ّبی آسهبیطگبّی ٍ پبراوٌیه اختػبغی للب را بطٌبسذ ٍ لبدر بِ تفسیز آى بز اسبس ضزایظ ببلیٌی بیوبر ببضذ .6

 :بزرسی ریتن ّبی عبیعی ٍ غیز عبیعی للبی ٍ اغَل هزالبت پزستبری در دیس ریتوی ّب روز دوم

 .را اجزا ًوبیذ )بب ووه استبد ٍ بِ غَرت ًیوِ هستمل (ًَار للب در بیوبراى هبتال بِ دیس ریتوی ّبی للبی را تفسیز ٍ هذاخالت پزستبری هزبَعِ  .1

 .رٍی ًَار للب تطخیع دّذ ٍ هذاخالت فَری پزستبری در آًْب را تَضیح دّذدیس ریتوی ّبی خغزًبن للبی را اس  .2

 اجزا ًوبیذ. )بب ووه استبد ٍ بِ غَرت ًیوِ هستمل (ًَار للب در بیوبراى هبتال بِ بلَن ّبی للبی را بطٌبسذ ٍ هذاخالت پزستبری هزبَعِ  .3

 MIاغَل هزالبت ٍ هذاخالت پزستبری در آًژیي ٍ  روز سوم

 .َرد ًَار للب بیوبراى هبتال بِ آًژیي غذری ٍ سىتِ للبی را تفسیز ًوبیذه2حذالل  .1

 .هذاخالت پزستبری در بیوبراى هبتال بِ آًژیي ٍ سىتِ للبی را بب ووه اجزا ًوبیذ .2

 .ٌبسذ ٍ اجزا ًوبیذدر اجزای تزٍهبَلیتیه تزاپی بزای بیوبراى سىتِ للبی ّوىبری ًوبیذ ٍ اغَل هزالبت اس بیوبر در تزهبَلیتیه تزاپی را بط .3

 .ببضذPCIآهبدُ ًوبیذ ٍ لبدر بِ اًجبم هزالبت پس اس اًجبم PCIرا بطٌبسذ ٍ بیوبر را بزای اًجبم PCIآهبدگی ّبی السم جْت اًجبم  .4

 گبم ّبی هذیزیت درد فمسِ سیٌِ را در یه بیوبر آًژیي غذری ٍ سىتِ للبی اجزا ًوبیذ. .5

 اغَل دارٍ درهبًی در بیوبراى للبی  روز  چهارم

 .در راًذ دارٍیی ٍ آضٌبیی بب دستِ دارٍّبی للبی ٍ هىبًیسن اثز ٍ ضىل دارٍ ٍ هَارد استفبدُ ضزوت فعبل داضتِ ببضذ .1

 .د ته ته دارٍّب ارسیببی ًوبیذوبرت دارٍیی را بِ ضىل غحیح بٌَیسذ ٍ دارٍّب را بذٍى اضتببُ اجزا ًوبیذ ٍ بیوبر اس ًظز هزالبت ّب ٍ عَارؼ دارٍیی درهَر .2

 آهَسش بِ بیوبر ٍ خبًَادُ

 .یذدر هَرد هحتَای آهَسش بِ بیوبر بب تَجِ بِ بیوبریْبی رایج در بخص هغبلعِ ًوَدُ ٍ ًیبسّبی آهَسضی بیوبر را تعییي ٍ اٍلَیت بٌذی ًوب .1



 .َضص دادُ ضذى ًیبسّبی آهَسضی بیوبر را ارسضیببی ًوبیذبزًبهِ آهَسضی هبتٌی بز ًیبسّبی آهَسضی بیوبر تٌظین ٍ اجزا ًوبیذ ٍ هیشاى پ .2

 پوفلت آهَسضی هبتٌی بز ًیبسّبی آهَسضی بیوبراى هبتال بِ بیوبریْبی رایج بخص تْیِ ًوبیذ. .3

 CCUهزالبت ّبی اختػبغی ٍ عوَهی در بخص  روز پنجم

 .استبد اجزا هی وٌذ هزالبت ّبی پزستبری اس بیوبر تحت درهبى بب پیس هیىز را هی ضٌبسذ ٍ بب ووه .1

 .اغَل اًجبم احیبی للبی ریَی پیطزفتِ را بز اسبس آخزیي پزٍتىل هی ضٌبسذ ٍ تَضیح هی دّذ .2

 (.ٍ بز رٍی ًَار للب ٍ هبًیتَر تطخیع بذّذ )بب ووه استبد.دیس ریتوی ّبی خغزًبن ًیبسهٌذ احیبی للبی ریَی را هی ضٌبسذ  .3

 .دستگبُ را اس ًظز عولىزد غحیح چه هی ًوبیذ ضَن بطٌبسذ ٍ بتَاًذDCوبروزدى بب دستگبُ  .4

 .بتَاًذ بب تین احیبی للبی ریَی در بخص ّوىبری ًوبیذ .5

 هزٍر هغبلب رٍسّبی لبل، رفع اضىبل روز ششم

 آسهَى ًْبیی دٍرُ

 خ اهداف رفتاری

 بخش دیالیز  اهداف رفتاری مورد انتظار در

 اهداف رفتاری تاریخ

 :دیبلیشآضٌبیی بب بخص  روز اول

 .بخص دیبلیش را بب استبًذارد همبیسِ ًوبیذ .1

 .بب لَاًیي ٍ همزرات بخص آضٌب ضَد ٍ آى ّب بِ وبر بٌذد .2

 .بب اغَل وٌتزل عفًَت در بخص آضٌب ضَد ٍ آى ّب را بِ وبر بٌذد .3

 .بزلزاری ارتببط غحیح بب پزسٌل بخص ٍ بیوبر ٍ خبًَادُ آى ّب توزیي ًوبیذ .4

 .بیوبراى بخص دیبلیش آضٌب ضَد ٍ ًحَُ تىویل اعالعبت بیوبر ٍ گشارش ًَیسی را فزا گزفتِ ٍ اًجبم دّذبب فلَ ضیت ٍ فلَ چبرت  .5

 شزالبتْبی عوَهی ٍ تخػػی بیوبراى تحت درهبى بب دیبلیه

 .بیوبر را جْت اًجبم جلسِ دیبلیش پذیزش ًوبیذ .6

 .ٍسى خطه ٍ اضبفِ ٍسى بیوبر را لبل ٍ بعذ اس دیبلیش تعییي ًوبیذ .7

 .عالئن حیبتی لبل، حیي ٍ بعذ وٌتزل وٌذ .8

 .آسهبیطبت هبّبًِ، ضص هبِّ ٍ سبالًِ بیوبراى تحت درهبى بب دیبلیش را بطٌبسذ ٍ ًوًَِ خَى را اخذ وٌذ .9

دومروز   آهبدُ سبسی دستگبُ ّوَدیبلیش 

 .آضٌب ضَدROبب اجشای دستگبُ ّوَدیبلیش ٍ سیستن  .1

 .ٍ ستیٌگ هَجَد را بب پزًٍذُ ٍ وبردوس ٍ فلَ ضیت چه وٌذهطبروت داضتِ ببضذ دستگبُ ّوَدیبلیش در ست ٍ پزاین ًوَدى  عبك دستَر  .2

 .ًحَُ ادارُ عَارؼ حیي دیبلیش اس لبیل ّبیپزتٌطي، ّبیپَتٌطي، اسپبسن، سٌذرم عذم تعبدل ٍ ... را تَضیح دّذ .3

 هطبروت داضتِ ببضذ.یستَل ٍ گزفت ًحَُ هزالبت اس رٍضْبی دستیببی بِ عزٍق ) ضبلذٍى هَلت ٍ دائن(، فدر  .4

 


