
 

 ثسوِ تؼبلی

 داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی استبى اصفْبى

  0411-0410ًيوسبل  دٍم سبل                                       اػصبة   ICU وبرٍرسی ًبم درس: 

  گزٍُ آهَسضی : پزستبری هزالجت ّبی ٍیژُ          داًطىذُ: پزستبری ٍ هبهبیی

 اػصبة   ICU ٍرسی :وبربم ٍ ضوبرُ درسً  

 205215ضوبرُ درس  

       

 4وبرضٌبسی ارضذ ٍیژُ پزستبری تزم رضتِ ٍ همغغ تحصيلی :  

 پيص ًيبس: وليِ وبرآهَسی ّب ٍ درٍس پيطيي                                   سبػت( 86)  اد ٍ ًَع ٍاحذ )ػولی( : یه ٍاحذتؼذ

  آدرس دفتز : داًطىذُ پزستبری ٍ هبهبیی                    ًصزالِ ػليوحوذی ًبم هسٍَل درس:  دوتز 

: Emailآدرس ٭

alimohammadi@nm.mui.ac.ir 

 

 ضزح درس: 

ٍاحذ(، تِ اًجام فعالیت  0) اعصابICU در ایي درط داًؾجَ تِ عٌَاى کوک هزتی عایز داًؾجَیاى در تخؼ

 پزداسد.هی 

 ّذف ولی درس:

تهِ  هطالة یادگزفتِ ؽذُ تِ طَر هغتقل ٍ آهَسػ  کغة هْارت در حذ هطلَب تزای اًجام هزاقثت ّای ٍیضُ

 تخؼ. داًؾجَیاى ٍ پزعٌل

اًتظار هی رٍد پظ اس اتوام ایي دٍرُ کارٍرسی داًؾجَ تتَاًذ تِ صَرت هغتقل هزاقثت اس تیوهاراى تغهتزی در   

 ٍعولهی  علوهی  ّای رٍػ ٍ هفاّین در تزم ّای گذؽتِ تا داًؾجَیاى اًجام دّذ. رااعصاب   ICUتخؼ ّای 

 ّهای  هزاقثهت  تها  تخصصهی،  تخؾْای در کارآهَسی عاعات گذراًذى تا ٍ ارؽذ کارؽٌاعی دٍرُ در ؽذُ هطزح

ٍ هْارت ّای عولی تخصصی ّز تخؼ آؽٌا ؽذُ ٍ در ایي ٍاحذ تِ کار هغتقل ٍ آهَسػ پزعهٌل ٍ   پزعتاری

 اًؾجَیاى هی پزداسًذ.عایز د
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 اّذاف رفتبری:

 رٍد فزاگيزاى لبدر ثبضٌذ: در پبیبى ایي درس اًتظبر هی

   ارسیاتی کاهل تیوار دچار کاّؼ عطح َّؽیاری را اًجام دّذ 

  ًحَُ هزاقثت پزعتاری اس تیوار دارای افشایؼ فؾار داخل جوجوِ را اتعول آٍرد 

  ِتا فْن علل تَجیْی تعول آٍرد راتیواراسپایؼ ّوَدیٌاهیک ٍ ّوِ جاًث 

  تا تزًاهِ ریشی ٍ هزاقثت اس تیواراى جزاحی اعصاب طثق هزاحل فزآیٌذ پزعتاری اقذام ًوایذ 

 هٌٌضیهت ٍ اًغهفالیت   عفًَت ّای  -) عکتِ هغشیاعصابداخلی  واراىیٍ هزاقثت اس ت یشری تزًاهِ تا– 

 ذیاقذام ًوا یپزعتار ٌذیطثق هزاحل فزآتؾٌج ٍ...( 

 (ٍ کٌتزل هیشاى درًاصاکغتزًال درًاص  –چغت تیَتْا ٍعایل درًاص هتصل تِ تیوار )ت اس هزاقث 

 جایگشیٌی خَى ٍ هایعات تیوار 

  اس تیوار را تعول آٍرد. ٌفغی ٍ قلثی عزٍقیّای السم تحوایت 

 :ٍ ًحَُ تجَیش دارٍّا آؽٌا ٍ آًْا را تکار تزد هحاعثِ دٍس دارٍّا

 :تزای تیوار آؽٌا تاؽذ. هَرد اعتفادُ کار تا تجْیشات

 ؽیَُ ارسیاتی داًؾجَ

 ٍرٍدی تخؼپایاًی ٍ آسهَى کتثی   •

 ارائِ  پَرت فَلیَ     •

 

 

 

 رٍش تذریس: 



در رٍس اٍل وبرٍسی اّذاف وبرٍسی، عزح درس ػولی ٍ فزهْبی ارسضيبثی ثِ داًطجَیبى ارائِ ٍ ضزایظ وبر در ثخص ٍیژُ 

ذی داًطجَیبى ثزاسبس عزح درس ػولی ٍ ثز اسبس اّذاف آهَسضی هَجَد در الي ضزح دادُ خَاّذ ضذ. در رٍسّبی ثؼ

 ثَن فؼبليت هی وٌٌذ. 

 ٍظبیف فزاگيزاى )در وبرٍرسی(:

    ICU(، اثشار ٍ تجْيشات هَجَد در HISاستفبدُ اس پزًٍذُ ثيوبراى، سيستن اعالػبت ثيوبرستبى) .0
 ثِ هٌظَر افشایص یبدگيزی اػصبة

 ثخص  هزالجت ٍیژُایي جتی اس ثيوبر ثستزی در تذٍیي ثزًبهِ هزال  .5

 حضَر ثِ هَلغ در وبرٍرسی  .1

 رػبیت اصَل اخالق حزفِ ای در ثزخَرد ثب ثيوبراى ٍ سبیز ارایِ دٌّذگبى خذهبت .4

 تالش ثزای الگَ ثَدى جْت داًطجَیبى دٍرُ ّبی وبرضٌبسی اس ًظز ػلوی ٍ رفتبر حزفِ ای .2

 ارایِ ثِ هَلغ تىبليف ثِ استبد جْت ثزرسی ٍ ثبرگشاری اى در سبهبًِ ًَیذ پس اس تبیيذ ًْبیی .8

 

 لَاًيي ٍ همزرات وبرٍرسی: 

 داًطجَ لجل اس ضزوت دروبر آهَسی ثبیذ وبهال ثِ هجحث تئَری هسلظ ثبضذ.  .0

طتز گزدد عجك همزرات در صَرت غيجت در ثخص ًوزُ وسز خَاّذ گزدیذ ٍ چٌبًچِ غيجت داًطجَ اس یه رٍس ثي .5

 آهَسضی ػول خَاّذ گزدیذ. 

سبػت  8سبػبت حضَر در وبرٍرسی هغبثك ثب سبػت ضيفت ّبی وبری، اس ضٌجِ لغبیت پٌج ضٌجِ خَاّذ ثَد. ) .1

 سبػت ضت وبری ثز اسبس صالحذیذ استبد(  05سبػت ػصزوبری ، 8صجح وبری ،

ئَل ثخص ٍ ثب ووه ّوىبراى آهَسضی ضبغل در ثخص وبرٍسی ثب  ًظبرت ٍ حضَر غيز هستوز استبد ٍ سیز ًظز هس .4
 صَرت هی گيزد. 

السم ثذوز است ارائِ گَاّی حضَر ٍ گشارش ػولىزد در رٍسّبی هستمل وِ ثِ تبیيذ سزپزستبر یب هسئَل ضيفت  .2
 )ضيفت ػصز( رسيذُ ثبضذ، الشاهی هی ثبضذ. 

 َد.رٍسّبی وبرٍسی فمظ در ثبسُ سهبًی اػالم ضذُ لبثل اًجبم خَاّذ ث .8

ضيفتْبی هستمل لجل اس ضزٍع ّز وبرآهَسی ثبیذ تَسظ داًطجَ هطخص گزدیذُ ٍ ثصَرت وتجی ٍ ثب اهضبی داًطجَ  .5
 ثِ استبد هزثَعِ ارائِ گزدد.

 

: عاعات حضَر در عزصِ کارٍرسی هطاتق تا عاعت ؽیفت ّای کاری ٍ تِ صَرت در گزدػ در تواهی 1تذکز 

 عاعت هحاعثِ هی گزدد( 11عاعت ٍ ؽیفت ؽة  7ٍ عصز ّز کذام رٍسّای ّفتِ خَاّذ تَد )ؽیفتْای صثح 



 : اس توام ظزفیت ّای آهَسؽی ٍ تالیٌی تزای آهَسػ ایي دٍرُ اعتفادُ گزدد.1تذکز 

 

 ًحَُ ارسضيبثی داًطجَ ٍ ثبرم هزثَط ثِ ّز ارسضيبثی:

 51ًوزُ اس  فؼبليت ردیف

 2 اًجبم تىبليف در سبهبًِ ًَیذ در سهبى همزر 0

 2 ضَر ثوَلغ در وبرٍرسیح 5

1 
اًجبم هزالجت ّبی پزستبری ثوَلغ / ٍهٌبست اس 

 ثيوبراى
2 

 2 اهتحبى عَل دٍرُ ٍ پبیبى وبرٍرسی 4

 
 جدول زمانبندی کارورزی

 وبرضٌبسی ارضذ پزستبری هزالجت ّبی ٍیژُ 4داًطجَیبى تزم  فراگیران:

 رشیفت های صبح و عص ضٌجِ تب پٌج ضٌجِ     زمان کارورزی:

  هزوش آهَسضی درهبًی الشّزا)س( مکان کاروزی:

 

 تبریخ اسبهی
تؼذاد رٍس 

 وبرٍرسی
 ثيوبرستبى ثخص

استبد ثبليٌی 

 ًبظز
 تَضيحبت

 
ثب اًجبم ّوبٌّگی ثب 

 داًطجَ
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ICU  5- ػليوحوذیدوتز   الشّزا)س( ٍ اعصاب 
ثب سزوطی ٍ ًظبرت 

 استبد
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