
 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ایراندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

 کبرشٌبسیتحصیلی: یٍ رشتِ هقطغ  َّشبری گرٍُ آهَزشی:   پیراپسشکی   داًشکدُ:
 -یش ًیبز: پ  ًظریًَع ٍاحد:       3      تؼداد ٍاحد:  هراقبتْبی ٍيژُ  ًبم درس:

  هکبى برگساری:                 :                        سبػت                    :زهبى برگساری کالس: رٍز

         ی،خبًن هرادی هجدهؼرٍف صديقدکتر :هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(دکتر هؼرٍفی        هسئَل درس:     تؼداد داًشجَيبى:

 )لطفبً شرح دّید(: :رسشرح د

هکبًبت کبرثزد تجْیشات ٍ ا، درهبًی ٍ ّبی تؾخیصیقَاًیي ٍ رٍػ اعتبًذارد ّب، در ایي درط فزاگیزاى ثب عبختبر ٍ تؾکیالت،

تذاثیز ٍ توْیذات السم در هزاقجت اس ثیوبراى ثذحبل ثب اختالالت عیغتن ّبی هختلف ثذى را کِ ًیبسهٌذ تَجْبت  ،ثخؼ آؽٌب ؽذُ

 هی گیزًذ.ٍیضُ ّغتٌذ را فزا 

 ّدف کلی:  

وبراى ثدذحبل  جت اس ثیاهکبًبت ٍ فزاگیزی هزاق ،کبرثزد تجْیشاتی ٍ درهبً ،یصیتؾخ یرٍػ ّب آؽٌبیی کلی ثب عبختبر ٍ تؾکیالت

 ّبی ٍیضُثغتزی در ثخؼ هزاقجت

 ّبی تدريس:شیَُ

  پزعؼ ٍ پبعخ  عخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ؽذُ   تعاملی عخٌزاًی

 (TBLیبدگیزی هجتٌی ثز تین)  (PBLیبدگیزی هجتٌی ثز حل هغئلِ)   ثحث گزٍّی

 ٍ ارایِ عویٌبر ًوبیؼ فیلن ٍ اعالیذ: عبیز هَارد

  ف داًشجَ:ٍظبيف ٍ تکبلی

 ِم تکبلیف دقیق ارائِ ؽذُ اس طزف اعتبد هزثَطباًج ٍ در ثحث گزٍّیفعبل هؾبرکت  ،درط حضَر فعبل در کالط

 ٍسبيل کوک آهَزشی:   

   پزٍصکتَر اعالیذ   ختِ ٍ گچت   ٍایت ثزد

 فیلن ٍ پبٍرپَیت:  عبیز هَارد

 )از ًورُ کل( :درصد ًورًُحَُ ارزشیببی ٍ 

ًوزُ درصذ 01م آسهَى هیبى تز   ًوزُ درصذ 01آسهَى پبیبى تزم   

 ًوزُ درصذ01 اًجبم تکبلیف    ًوزُ درصذ 11ؽزکت فعبل در کالط    

 ًوزُ عویٌبر 

 ًَع آزهَى

 غلط -صحیح  جَر کزدًی         ایچٌذگشیٌِ        پبعخ کَتبُ     تؾزیحی

 : ارایِ عویٌبر عبیز هَارد

 :هطبلؼِهٌببغ پیشٌْبدی برای 
 :هٌببغ اًگلیسی 

1) Paul Marino. The ICU book.  Wolters Kluwer Health. Latest ed. 

2) Nancy H.Diepenbrock. Quick refrence to crtical care. 

3) Suzanne M.Burns. AACN Essentials of critical care Nursing. Latest ed. 

4) Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of Anesthesia. Churchill Livingstone.  Latest ed. 
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 جدٍل ّفتگی کلیبت  ارائِی درس

 

 

 استبد هربَط ػٌَاى هطبلب جلسِ

 آقبی دکتز هعزٍفی، خبًن هزادی هجذ آى ٍیضُ، اًَاع ٍ عبختبر تجْیشات ٍ خط هؾیّبی تبریخچِ هزاقجت 1

 " ، پبلظ اکغی هتزی، کبپٌَگزافیآى اًَاعٍ  کبرثزد هبًیتَریٌگ تٌفغی 2

 " گٌشتتز ٍریذ هزکشی ٍ عَاىب، ک آى اًَاعٍ  هبًیتَریٌگ ّوَدیٌبهیک 3

 " اختالالت تٌفغی، ًبرعبیی حبد تٌفغی، دیغتزط حبد تٌفغی ٍ اصَل هزاقجتی 4

 " تَْیِ هکبًیکی، اّذاف، اًَاع، کبرثزد، هذّبی ًٍتیالتَر 5

6 PEEP ،رٍػ جذاعبسی، کبرثزد، عَارض آى " 

اختالالت  زٍعل تزاپی، رادیَگزافی عبدُ قفغِ عیٌِ،آئٍ ّبی اکغیضى درهبًی کبرثزد رٍػ 7

 درجِ حزارت ٍ هزاقجت اس ثیوبر

" 

 " رٍاًی، اختالالت خَاة، سخن ثغتز ٍ هزاقجت اس ثیوبر-ختالالت رٍحیا اصَل کلی هزاقجت اس ثیوبر، 8

 درهبًی، هزاقجت اسٍ ، ارسیبثی تؾخیصی ٍ اقذاهبت هزاقجتی عوقی، پیؾگیزی ّبیتزٍهجَس ٍریذ 9

 ًَساد ٍ عبلوٌذ ثیوبر
" 

گذاری، تغذیِ ٍریذی ٍ کبرثزد، اًَاع، رٍػ جبی ،اصَل حوبیت تغذیِ ای، حوبیت تغذیِ ای 11

 اقذاهبت هزاقجتی 
" 

 " ر، اًَاع ایشٍالعیَىًٍتیالتَ ًبؽی اسعفًَت ثیوبرعتبًی، کٌتزل، هٌبثع اًتقبل، پیؾگیزی، عفًَت  11

ّبی تٌفظ کوکی، اصَل عبکؾي، اعپیزٍهتزی تؾَیقی ٍ فیشیَتزاپی قفغِ عیٌِ، اّذاف، رٍػ 12

 اقذاهبت هزاقجتی  
" 

 " ثٌذی آىاختالالت ؽبیع عیغتن اعصبة هزکشی، تعییي عطح َّؽیبری ٍ اهتیبس  13

قلجی، ضزثبى عبسّب ٍ اصَل کلی  ّبی ؽبیع، اًَاع ًبرعبیی ّبیعیغتن ّذایتی قلت، اریتوی 14

 هزاقجت اس ثیوبراى 
" 

اقذاهبت درهبًی  اختالالت اعیذ ٍ ثبس ٍ تفغیز گبسّبی خَى ؽزیبًی، ًوًَِ ثزداری خَى ؽزیبًی ٍ 15

 هزثَطِهزاقجتی ٍ 
" 

 " ّبی هحبعجِ اهتیبس دردّبی تغکیٌی، اصَل کٌتزل درد ٍ آرام ثخؾی، رٍػهزاقجت 16

ّبی ٍیضُ، تذاخل دارٍیی، عَارض، اصَل اخالقی هزثَطِ ثِ ثخؼ ج در ٍاحذ هزاقجتدارٍّبی رای 17

 ّبی ٍیضُ هزاقجت
" 

 


