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 4وبرضٌبسی ارضذ ٍیژُ پزستبری تزم رضتِ ٍ همغغ تحصيلی :  

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

ياحذ(، تهٍ اوجها     0) جزاحی قلة ICU در ایه درط داوؾجً تٍ عىًان کمک مزتی عایز داوؾجًیان در تخؼ

 زداسد.فعالیت می خ

 ّذف ولی درس:

تٍ طهًر مغهل و ي ومهًسػ ووُها تهٍ داوؾهجًیان ي        کغة مُارت در حذ مطلًب تزای اوجا  مزاقثت َای يیضٌ

 خزعىو

اولظار می ريد خظ اس اتما  ایه ديرٌ کاريرسی داوؾجً تلًاوذ تٍ صًرت مغل و مزاقثت اس تیمهاران تغهلزی در   

 علمهی  َهای  ريػ ي مفهاَی   در تز  َای گذؽهلٍ تها   ًیانداوؾج جزاحی قلة را اوجا  دَذ. ICUتخؼ َای 

 مزاقثهت  تا تخصصی، تخؾُای در کارومًسی عاعات گذراوذن تا ي ارؽذ کارؽىاعی ديرٌ در ؽذٌ مطزح يعملی

ي مُارت َای عملی تخصصی َز تخؼ وؽىا ؽذٌ ي در ایهه ياحهذ تهٍ کهار مغهل و ي ومهًسػ        خزعلاری َای

 وذ.خزعىو ي عایز داوؾجًیان می خزداس
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 اّذاف رفتبری:

 رٍد فزاگيزاى لبدر ببضٌذ: در پبیبى ایي درس اًتظبر هی

   دادٌ َا تفغیز ي خایؼ ؽزیاوی، کاتلز کارگذاؽله در کمک 

 دادٌ َا تفغیز ي خایؼ مزکشی، يریذ کاتلز کارگذاؽله در کمک 

 دادٌ َا تفغیز ي خایؼ ریًی، ؽزیان کاتلز کارگذاؽله در کمک 

 َمٍ جاوثٍ تیمار خایؼ َمًدیىامیک ي 

 مزاقثت اس چغت تیًتُا ي کىلزل میشان درواص 

 جایگشیىی خًن ي مایعات تیمار 

 حمایت تىفغی ي قلثی عزيقی 

 محاعثٍ ديس داريَا:

 تزمثًلیلیک َا 

 وولی وریلمی َا 

 ایىًتزيج َا 

 کار تا تجُیشات:

 َهای  مهاصيل ) قلثهی  ماویلًریىگ تُاجمی ي غیهز تُهاجمی   تا کار چگًوگی TEMP, RESP, ECG, 

NIBP SPO2, EtCO2, IABP, CO, PAP, PWAP) 

 مًقت قلثی عاس ضزتان دعلگاٌ تا کار Pacemaker Temporary 

 دفیثزیالتًر تا کار 

 خمح خمح ي عزوگ اوفًریًن تا کار 



 تالًن خمح داخو وئًرتی تا کار 

 ؽیًٌ ارسیاتی داوؾجً

 وسمًن کلثی يريدی تخؼ  •

  DOPSي  Mini-Cexوسمًوُای تالیىی   •

 ارائٍ  خًرت فًلیً   •

 

 

 رٍش تذریس: 

در رٍس اٍل وبرٍسی اّذاف وبرٍسی، عزح درس ػولی ٍ فزهْبی ارسضيببی بِ داًطجَیبى ارائِ ٍ ضزایظ وبر در بخص ٍیژُ 

ضزح دادُ خَاّذ ضذ. در رٍسّبی بؼذی داًطجَیبى بزاسبس عزح درس ػولی ٍ بز اسبس اّذاف آهَسضی هَجَد در الي 

 بليت هی وٌٌذ. بَن فؼ

 ٍظبیف فزاگيزاى )در وبرٍرسی(:

جزاحی    ICU(، ابشار ٍ تجْيشات هَجَد در HISاستفبدُ اس پزًٍذُ بيوبراى، سيستن اعالػبت بيوبرستبى) .0
 بِ هٌظَر افشایص یبدگيزیللب 

 بخص  هزالبت ٍیژُایي تذٍیي بزًبهِ هزالبتی اس بيوبر بستزی در   .5

 حضَر بِ هَلغ در وبرٍرسی  .1

 ت اصَل اخالق حزفِ ای در بزخَرد بب بيوبراى ٍ سبیز ارایِ دٌّذگبى خذهبترػبی .4

 تالش بزای الگَ بَدى جْت داًطجَیبى دٍرُ ّبی وبرضٌبسی اس ًظز ػلوی ٍ رفتبر حزفِ ای .2

 ارایِ بِ هَلغ تىبليف بِ استبد جْت بزرسی ٍ ببرگشاری اى در سبهبًِ ًَیذ پس اس تبیيذ ًْبیی .8

 

 لَاًيي ٍ همزرات وبرٍرسی: 

 داًطجَ لبل اس ضزوت دروبر آهَسی ببیذ وبهال بِ هبحث تئَری هسلظ ببضذ.  .0

در صَرت غيبت در بخص ًوزُ وسز خَاّذ گزدیذ ٍ چٌبًچِ غيبت داًطجَ اس یه رٍس بيطتز گزدد عبك همزرات  .5

 آهَسضی ػول خَاّذ گزدیذ. 

سبػت  8ی وبری، اس ضٌبِ لغبیت پٌج ضٌبِ خَاّذ بَد. )سبػبت حضَر در وبرٍرسی هغببك بب سبػت ضيفت ّب .1



 سبػت ضب وبری بز اسبس صالحذیذ استبد(  05سبػت ػصزوبری ، 8صبح وبری ،

وبرٍسی بب  ًظبرت ٍ حضَر غيز هستوز استبد ٍ سیز ًظز هسئَل بخص ٍ بب ووه ّوىبراى آهَسضی ضبغل در بخص  .4
 صَرت هی گيزد. 

ر ٍ گشارش ػولىزد در رٍسّبی هستمل وِ بِ تبیيذ سزپزستبر یب هسئَل ضيفت السم بذوز است ارائِ گَاّی حضَ .2
 )ضيفت ػصز( رسيذُ ببضذ، الشاهی هی ببضذ. 

 رٍسّبی وبرٍسی فمظ در ببسُ سهبًی اػالم ضذُ لببل اًجبم خَاّذ بَد. .8

اهضبی داًطجَ  ضيفتْبی هستمل لبل اس ضزٍع ّز وبرآهَسی ببیذ تَسظ داًطجَ هطخص گزدیذُ ٍ بصَرت وتبی ٍ بب .7
 بِ استبد هزبَعِ ارائِ گزدد.

 

: عاعات حضًر در عزصٍ کاريرسی مطاتق تا عاعت ؽیفت َای کاری ي تٍ صًرت در گزدػ در تمامی 1تذکز 

 عاعت محاعثٍ می گزدد( 11عاعت ي ؽیفت ؽة  7ريسَای َفلٍ خًاَذ تًد )ؽیفلُای صثح ي عصز َز کذا  

 ي تالیىی تزای ومًسػ ایه ديرٌ اعلفادٌ گزدد.: اس تما  ظزفیت َای ومًسؽی 1تذکز 

 
 

 

 ًحَُ ارسضيببی داًطجَ ٍ ببرم هزبَط بِ ّز ارسضيببی:

 51ًوزُ اس  فؼبليت ردیف

 2 اًجبم تىبليف در سبهبًِ ًَیذ در سهبى همزر 0

 2 حضَر بوَلغ در وبرٍرسی 5

1 
اًجبم هزالبت ّبی پزستبری بوَلغ / ٍهٌبسب اس 

 بيوبراى
2 

 2 بى عَل دٍرُ ٍ پبیبى وبرٍرسیاهتح 4

 
 
 
 
 



 جدول زمانبندی کارورزی

 وبرضٌبسی ارضذ پزستبری هزالبت ّبی ٍیژُ 4داًطجَیبى تزم  فراگیران:

 شیفت های صبح و عصر ضٌبِ تب پٌج ضٌبِ     زمان کارورزی:

 ٍ چوزاى هزوش آهَسضی درهبًی الشّزا)س( مکان کاروزی:

 

 تبریخ اسبهی
تؼذاد رٍس 

 وبرٍرسی
 بيوبرستبى بخص

استبد ببليٌی 

 ًبظز
 تَضيحبت

 
بب اًجبم ّوبٌّگی بب 

 داًطجَ
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