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 کبسآهَصی یک:   دٍسُػٌَاى  -1

             
 

دس ایي دسس داًطجَ ضوي آضٌبیی بب سبختبس کلی،قَاًیي،اصَل ػلوی،اخالقی سفتبس دس اتبق ػول،آهبدُ :ضشح دٍسُ -2

سبصی بیوبس،اصَل پزیشش،اًتقبل بیوبس،آضٌبیی بب تجْیضات بیَْضی ٍ ًگْذاسی آًْب،اصَل پبیص سیستن ّبی 

 بیوبس اصاتبق ػول سا فشا هی گیشد. هختلف بذى،ضذػفًَی کشدى فضبی فیضیکی،تکویل بشگِ بیَْضی ٍ تشخیص

 

 

 

 سببقِ آهَصضی آًْب:ٍ   هذسسیي -3

 

ًبم ٍ ًبم  سدیف 

 خبًَادگی

هشتبِ  داًطکذُ ٍ گشٍُ 

 ػلوی 

سببقِ فؼبلیتْبی آهَصضی ٍ  ػٌَاى 

هسئَل  تَسؼِ آهَصش

 دسس
 کبسضٌبس هذسس

ٕٞطزاس  پیزاپشؽىی ٚ ٞٛؽجزی خب٘ٓ صاِٝ ّٔىیبٖ 1

 ٔزثی

×    

        

        

        

        

 

 هببحث قببل تذسیس: سئَس -4

 

 

 سدیف

سضتِ 

تحصیل

 ی

 

 هقطغ

ًبم 

 دسس

تؼذاد 

 ٍاحذ

طَل هذت  پیص ًیبص ًَع ٍاحذ

 اسائِ
تؼذاد 

 ػولی تئَسی داًطجَیبى

وبرآٔٛسی  وبرؽٙبعی ٞٛؽجزی 1

 یه

،وبرآٔٛسی 1ثیٟٛؽی ػّٕی 4

 پزعتبری

 30 عبػت204
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 :ّذف ّبی آهَصضی -5
 

آضٌبیی بب سبختبس اتبق ػول ٍ قَاًیي آى،پزیشش ٍ اًتقبل ٍ تشخیص بیوبس،ضذػفًَی کشدى فضبی فیضیکی ٍ ّذف کلی:

ای،تشخیص ًگْذاسی اص تجْیضات بیَْضی ٍ کٌتشل ػفًَت،اداسُ ساُ َّایی،حفبظت فشدی ٍ پیطگیشی اص خطشات حشفِ 

 بیوبس اص سیکبٍسی
 

 
 

دس ایي دسس داًطجَ بب قَاًیي ٍ اصَل ػلوی اخالقی سفتبس دس اتبق ػول،اصَل آهبدُ سبصی بیوبس ٍ اّذاف اختصبصی:

پشًٍذُ ٍی ٍ پیص دسهبًی،پزیشش بیوبس ٍ استببط هٌبسب بب ٍی،اًتقبل بیوبس اص سٍی تخت بِ بشاًکبسد ٍ بشػکس،تؼیي 

بصی هبضیي بیَْضی،بشقشاسی ساُ ٍسیذی ٍ آهبدُ ًوَدى ٍسبیل هشبَطِ،اداسُ ساُ َّایی ٍ سیسک بیَْضی،آهبدُ س

ٍ پیطگیشی اص خطشات حشفِ ایی ٍ ضذػفًَی کشدى فضبی فیضیکی ٍ  اکسیژى سسبًی بِ بیوبس،اصَل حفبظت فشدی

اص ٍاحذ هشاقبت ّبی ٍسبیل ٍ تجْیضات بخص بیَْضی،تکویل بشگِ بیَْضی، اًتقبل بیوبس بِ سیکبٍسی ٍ تشخیص آى 

 پس اص بیَْضی آضٌب هی ضَد.

 

 

 
 

 دس پبیبى دٍسُ: اص داًطجَپیبهذ ّبی هَسد اًتظبس  -6

 :ٍ ضٌبختیداًطی حیطِ 

 ا٘تظبر ٔی رٚد دا٘ؾجٛ در یبیبٖ دٚرٜ ٔٛارد سیز را ثذا٘ذ :

 اصَٛ وّی عبختبر اتبق ػُٕ را ثیبٖ وٙذ. .1

 در ثشرٌغبالٖ ٚ اطفبَ را ؽزح دٞذ. اصَٛ آٔبدٜ عبسی ثیٕبر،پزٚ٘ذٜ ٚی،پیؼ درٔب٘ی .2

 اصَٛ ارسیبثی ثیٕبر لجُ  اس جزاحی ٚ تؼییٗ ریغه ثیٟٛؽی را ثیبٖ وٙذ. .3

 اصَٛ ضذػفٛ٘ی،ٍٟ٘ذاری ٚعبیُ ٚ تجٟیشات ثیٟٛؽی را ثیبٖ وٙذ. .4

 غیز تٟبجٕی عیغتٓ ٞبی ٔختّف ثذٖ را تٛضیح دٞذ.اصَٛ وّی پبیؼ  .5
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 اصَٛ وّی وٙتزَ ػفٛ٘ت را ثیبٖ وٙذ. .6

 را ثیبٖ وٙذ.PACUوّی ا٘تمبَ ػفٛ٘ت ثٝ ٚاحذاصَٛ  .7

 اصَٛ پذیزػ ثیٕبر ،ٔب٘یتٛریًٙ را ؽزح دٞذ. .8

 اصَٛ وّی تزخیص ثیٕبر اس ریىبٚری را ثیبٖ وٙذ. .9

 

 

 :هْبستیحیطِ 

 ا٘تظبر ٔی رٚد دا٘ؾجٛ در پبیبٖ دٚرٜ ثتٛا٘ذ :

 ؽتٝ ثبؽذ.اصَٛ پذیزػ ٚ آٔبدٜ عبسی ثیٕبر ثٝ اتبق ػُٕ را ثیبٖ وٙذ ٚ ٔؾبروت فؼبَ دا .1

 ا٘تمبَ ثیٕبر اس رٚی تخت ثٝ ثزا٘ىبرد ٚ ثزػىظ را ا٘جبْ دٞذ. .2

 ثیٕبر را لجُ اسػُٕ ارسیبثی ٚ ریغه ثیٟٛؽی را تؼییٗ وٙذ. .3

 در آٔبدٜ عبسی ٚ وبر ثب ٔبؽیٗ ثیٟٛؽی ٔؾبروت ٕ٘بیذ. .4

 ػالئٓ حیبتی ثیٕبر را ثب اصَٛ ػّٕی ا٘ذاسٜ ٌیزی وٙذ. .5

 ٔزثٛطٝ را آٔبدٜ وٙذ.راٜ ٚریذی را ثزلزار وزدٜ ٚعبیُ  .6

 در دارٚدرٔب٘ی طجك اصَٛ آٔٛختٝ ؽذٜ ٚ ٔطبثك دعتٛر ٔتخصص ثیٟٛؽی ٕٞىبری ٔی ٕ٘بیذ. .7

 در ادارٜ راٜ ٞٛایی ٚ اوغیضٖ رعب٘ی ثٝ ثیٕبر ٚ آٔبدٜ عبسی ٚعبیُ ٔزثٛطٝ ٔؾبروت ٔی ٕ٘بیذ. .8

 در ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ فضبی فیشیىی، ٚعبیُ تجٟیشات ثیٟٛؽی ٔؾبروت وٙذ. .9

 ٛؽی را تىٕیُ وٙذ.ثزٌٝ ثیٟ .10

 

 :ًگشضیحیطِ 

 ا٘تظبر ٔی رٚد دا٘ؾجٛ در پبیبٖ دٚرٜ ثتٛا٘ذ :

 عبختبر وّی اتبق ػُٕ را ثؾٙبعذ. .1

 ٔمزرات، لٛا٘یٗ ٚاصَٛ ػّٕی ٚ اخاللی رفتبر در اتبق ػُٕ را ثؾٙبعذ. .2

 ارتجبط ٔٙبعت ثب ثیٕبر ٚ اطزافیبٖ ثزلزار وٙذ. .3

 وٙذ.ضزٚرت پبیؼ عیغتٓ ٞبی ٔختّف ثذٖ را درن  .4

 إٞیت وبرثزد دارٚٞبی ثیٟٛؽی، فزاٚردٜ ٞبی تشریمی، ٍٟ٘ذاری ٚ ػٛارض آٖ را درن ٚ ا٘جبْ دٞذ. .5

 وٙتزَ ٚ پیؾٍیزی اس ا٘تمبَ ػفٛ٘ت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی آٌبٞی داؽتٝ ثبؽذ. اس اصَٛ .6

 

 ٍ سٍضْبی آهَصضی: ضیَُ ّب -7

 ٞذایت ٕٚٞزاٞی دا٘ؾجٛ در حیٗ ا٘جبْ الذأبت درٔب٘ی .1

 وبرػّٕی د رثخؼ ثبِیٙیعخٙزا٘ی ٚ  .2

 ثزٌشاری والط درط ٚ وٙفزا٘ظ در ثبِیٙی  .3
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 داًطجَیبى:ٍ تکبلیف ٍظبیف  -8

 حضٛر ٔٙظٓ ٚ ثٝ ٔٛلغ در اتبق ػُٕ  .1

 ا٘جبْ تىبِیف ٔزثٛطٝ، ؽزوت در عٛاَ ٚپبعخ ٚ ارتجبط ثب ٔٛضٛع ٔٛرد ثحث .2

 ٛضٛع.تحٛیُ دفتزچٝ دارٚیی )دارٚٞبی ٔٛرد اعتفبدٜ در اتبق ػُٕ، ارائٝ یه ٔ .3

 ٚتىٕیُ آٖاعتفبدٜ اس الي ثٛن  .4

  ارائٝ عٕیٙبر .5

 

 :ٍسبیل کوک آهَصضی -9

 power pointاعتفبدٜ اس ٘زْ افشارٞب ٔب٘ٙذ 

 اعتفبدٜ اس ٔب٘ىٗ ٞب

 

  :ٍظبیف اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ًحَُ بکبسگیشی آًْب دس ػشصِ -10

 ٕٞزاٞی دا٘ؾجٛیبٖ در ػزصٝ وبرآٔٛسی ثبِیٙی. .1

 عزپزعتی دا٘ؾجٛیبٖ .2

 ارسیبثی فؼبِیت ٞبی آٔٛسؽی دا٘ؾجٛیبٖ .3

 ثزٌشاری وٙفزا٘ظ ٞب ٚ والط درط ثبِیٙی  .4

 ارسیبثی پبیبٖ دٚرٜ  .5

 log bookتىٕیُ  .6
 

 :( اًَاع آصهَى/ تکَیٌی، پبیبًی اسصضیببی)یببی داًطجَیبىضاسصًحَُ   -11

 GRS. MSF .Log book. Port folio. dopsارسیبثی تىٛیٙی ٚ تزاوٕی ثب اعتفبدٜ اس چه ِیغت، 

 درصذ ٕ٘زٜ 30درصذ ٕ٘زٜ، حضٛر فؼبَ، ٔغئِٛیت پذیزی ٚ ا٘جبْ تىبِیف  70ارسیبثی تىٛیٙی ٚ آسٖٔٛ ٟ٘بیی 
 

 :اًگلیسی( )فبسسی، هٌببغ دس سی قببل استفبدُ -12

 طجك عزفضُ ثز٘بٔٝ آٔٛسؽی ٔصٛة ٚسارت ثٟذاؽت
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ّضیٌِ ّب ضبهل:) فضبی فیضیکی، پشسٌلی، اهکبًبت، تجْیضات، ػشصِ آهَصضی )هَجَد /هَسد ًیبص( ٍ بشآٍسد  -13

 تجْیضاتی، ًشم افضاسی، هصشفی ٍ ػوَهی (:

 

 

 

 

 

 

تجْیضات ٍ  ٍضؼیت ػشصِ آهَصضی هؼشفی ػشصِ آهَصضی سدیف

 اهکبًبت هَسد ًیبص

ّضیٌِ 

 هَسد ًیبص

 تَضیحبت  تؼذاد یب هقذاس هَسد ًیبص

 هَسد ًیبص )آدسس رکش ضَد(هَجَد

 دس حبل حبضش ٍجَد ًذاسد یک کالس دس ّش اتبق   کالس ×  کالس آهَصضی 1

 دس حبل حبضش کن است بِ ًسبت داًطجَیبى  کوذ ٍ سختکي ×  کوذ ٍ سختکي داًطجَیی 2

 دس حبل حبضش کن است بِ ًسبت داًطجَیبى  هشبی ّوشاُ ×  هشبی ّوشاُ 3

 دس حبل حبضش ٍجَد ًذاسد دس ّش اتبق ػول یک اتبق  اتبق استشاحت ×  اتبق استشاحت داًطجَیی 4


