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 2کارآموزی :   دٍرُػٌَاى  -1

 
 

ایي درس داًطجَ ضوي آضٌبیی ثب ارزیبثی قجل از ثیَْضی ٍ اًتخبة رٍش ثیَْضی هٌبست،اًجبم در ضرح دٍرُ: -2

القبی ثیَْضی،پبیص سیستن ّبی حیبتی،پبیص غیر تْبجوی سیستن ّبی هختلف)کبپٌَگراف ٍ پبلس 

ش ّبی اکسیوتری(سیستن ّبی تجَیس اکسیژى،اصَل کلی هبیغ درهبًی،آهبدُ سبزی ٍ ٍسبیل ادارُ راُ َّایی،رٍ

،رٍش ّبی اًجبم اًَاع ثلَک ّبی ػصجی هحیطی،اًَاع رٍش ّبی استقرار »اًجبم ثی حسی ًبحیِ ای ٍ ػَارض آ

ثیوبر ثر رٍی تخت اتبق ػول،آهبدُ سبزی ٍسبیل ٍ تجْیسات جْت َّش آٍری ثیوبر ٍ اصَل هراقجت از ثیوبر آضٌب 

 ضَد. هی

 

 

 

 سبثقِ آهَزضی آًْب:ٍ   هذرسیي -3

 

هرتجِ  داًطكذُ ٍ گرٍُ  ًبم خبًَادگی ًبم ٍ ردیف 

 ػلوی 

سبثقِ فؼبلیتْبی آهَزضی ٍ  ػٌَاى 

هسئَل  تَسؼِ آهَزش

 درس
 کبرضٌبس هذرس

    × ّوغزاس هزثی َّضجزی ٍ پیزاپشضىی خبًن هْطیذ ثٌْبم 1

 

 هجبحث قبثل تذریس: رئَس -4

 

 

 

 

 

 
 ردیف

رضتِ 

تحصی

 لی

 
 هقطغ

ًبم 

 درس

تؼذاد 

 ٍاحذ

طَل هذت  پیص ًیبز ٍاحذًَع 

 ارائِ
تؼذاد 

 ػولی تئَری داًطجَیبى

 30 سبػت204 1وبراهَسی  ػولی 4 2وبراهَسی  وبرضٌبسی َّضجزی 1
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 :ّذف ّبی آهَزضی -5

سیستن ّبی آضٌبیی ثب اصَل اًتخبة رٍش ثیَْضی ،چگًَگی آهبدُ سبزی ثیوبر ثرای القب ثیَْضی،پبیص ّذف کلی:

حیبتی ٍ سیستن ّبی غیر تْبجوی،ػَارض ثیَْضی،اصَل کلی هبیغ درهبًی ٍ اًتقبل خَى،رٍش ّبی اًجبهجی حسی 

ًبحیِ ای ٍ ػَارض آى،رٍش ّبی اًجبم ثلَک ػصجی هحیطی ٍ ػَازض آى،اصَل هراقجت از ثیوبر،اصَل آهبدُ سبزی 

 .ٍسبیل ٍ تجْیسات جْت َّش آٍری ثیوبر

ایي درس داًطجَ چگًَگی ارزیبثی ثیوبر قجل از ثیَْضی،اًتخبة هٌبست رٍش ثیَْضی،هطبرکت  دراّذاف اختصبصی:

در القب ثیَْضی،ػَارض ػول ٍ پبیص سیستن ّبی حیبتی ٍ تْبجوی،ثكبرگرفتي سیستن تجَیس اکسیژى،آهبدُ سبزی ٍ 

اقجت در طی ٍ ثؼذ از ثی هرضرایط ًگْذاری فراٍردُ ّبی خًَی،رٍش ّبی اًجبم ثی حسی ًبحیِ ایی ٍ ػَارض آى،

حسی ًبحیِ ای،هطبرکت در اًجبم ثلَک ّبی ػصجی هحیطی،چگًَگی استقرار ثر رٍی تخت اتبق ػول،ٍسبیل ٍ 

 را فرا هیگیرد.PACUتوْیذات الزم جْت َّش آٍری ثیوبر،اصَل هراقجت در 

 در پبیبى دٍرُ: از داًطجَپیبهذ ّبی هَرد اًتظبر  -6

 :ٍ ضٌبختیداًطی حیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در يبيبى دٍرُ هَارد سيز را ثذاًذ :

 .اصَل اًتخبة رٍش ثیَْضی هٌبست را ضزح دّذ.1

 .چگًَگی آهبدُ سبسی ثیوبر ثزای المب ثیَْضی را ثیبى وٌذ.2

 .ػَارض هزحلِ لجل،عی ٍ ثؼذ اس ثیَْضی را تَضیح دّذ.3

 .اصَل ولی هبيغ درهبًی ٍ اًتمبل خَى را ثیبى وٌذ.4

 .ٍسبيل ٍ تجْیشات  در ارتجبط ثب راُ َّايی هطىل را ضزح دّذ.5

 .رٍش ّبی اًجبم،ػَارض ٍ هزالجت ّبی السم در ثلَن ّبی ػصجی را تَضیح دّذ.6

 .رٍش ّبی استمزار ثیوبر ثز تخت اتبق ػول را تَضیح دّذ.7

 

 :هْبرتیحیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبيبى دٍرُ ثتَاًذ :

 لجل اس ثیَْضی را اًجبم دّذ. .ارسيبثی ثیوبر1

 .ثیوبر را ثزای المب ثیَْضی آهبدُ وٌذ.2

 .سیستن ّبی حیبتی ٍ هحیظ ػول را پبيص وٌذ.3

 .سیستن ّبی تجَيش اوسیژى را عجك دستَر ثىبر گیزد.4

 .در اًتمبل خَى ٍ هبيغ درهبًی هطبروت وٌذ.5

 .ٍسبيل ٍ تجْیشات راُ َّايی را آهبدُ وٌذ.6

 ٍ ثؼذ اس ثی حسی ًبحیِ ای هزالجت وٌذ. .اس ثیوبر عی7

 .در اًجبم ثلَن ػصجی هحیغی هطبروت ٍ اس ثیوبر هزالجت ثؼول آٍرد.8

 َّش آٍری ثیوبر را آهبدُ وٌذ. .ٍسبيل ٍ تجْیشات جْت9
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 :ًگرضیحیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبيبى دٍرُ ثتَاًذ :

 .تَاًبيی اًتخبة رٍش ثیَْضی هٌبست را داضتِ ثبضذ.1

 .اس ػَارض لجل ،عی ٍ ثؼذ ار ثیَْضی آگبّْی داضتِ ثبضذ.2

 آگبّی داضتِ ثبضذ. PACU.اس اصَل هزالجت اس ثیوبر در ثخص 3

 

 

 ضیَُ ّب ٍ رٍضْبی آهَزضی: -7

 ّذايت ٍّوزاّی داًطجَ در حیي اًجبم الذاهبت درهبًی .1

 سخٌزاًی ٍ وبرػولی د رثخص ثبلیٌی .2

 ٌی ثزگشاری والس درس ٍ وٌفزاًس در ثبلی .3

 

 ٍظبیف ٍ تكبلیف داًطجَیبى: -8

 حضَر هٌظن ٍ ثِ هَلغ در اتبق ػول  .1

 اًجبم تىبلیف هزثَعِ، ضزوت در سَال ٍپبسخ ٍ ارتجبط ثب هَضَع هَرد ثحث .2

 تحَيل دفتزچِ دارٍيی )دارٍّبی هَرد استفبدُ در اتبق ػول، ارائِ يه هَضَع. .3

 استفبدُ اس الي ثَن ٍتىویل آى .4

 ارائِ سویٌبر  .5

 

 ٍسبیل کوک آهَزضی: -9

 power pointاستفبدُ اس ًزم افشارّب هبًٌذ 

 استفبدُ اس هبًىي ّب

 

 ٍظبیف اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ًحَُ ثكبرگیری آًْب در ػرصِ:  -10

 ّوزاّی داًطجَيبى در ػزصِ وبرآهَسی ثبلیٌی. .1

 سزپزستی داًطجَيبى .2

 ارسيبثی فؼبلیت ّبی آهَسضی داًطجَيبى .3

 ثزگشاری وٌفزاًس ّب ٍ والس درس ثبلیٌی  .4

 ارسيبثی پبيبى دٍرُ  .5

 log bookتىویل  .6
 

 ًحَُ  ارزضیبثی داًطجَیبى)ارزضیبثی تكَیٌی، پبیبًی/ اًَاع آزهَى (: -11
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 GRS. MSF .Log book. Port folio. dopsارسيبثی تىَيٌی ٍ تزاووی ثب استفبدُ اس چه لیست، 

 درصذ ًوزُ 30درصذ ًوزُ، حضَر فؼبل، هسئَلیت پذيزی ٍ اًجبم تىبلیف  70ارسيبثی تىَيٌی ٍ آسهَى ًْبيی 
 

 هٌبثغ در سی قبثل استفبدُ )فبرسی، اًگلیسی(: -12

 عجك سزفضل ثزًبهِ آهَسضی هصَة ٍسارت ثْذاضت

 

 

 

پرسٌلی، ّسیٌِ ّب ضبهل:) فضبی فیسیكی، اهكبًبت، تجْیسات، ػرصِ آهَزضی )هَجَد /هَرد ًیبز( ٍ ثرآٍرد  -13

 تجْیساتی، ًرم افساری، هصرفی ٍ ػوَهی (:

 

 

 

تجْیسات ٍ  ٍضؼیت ػرصِ آهَزضی هؼرفی ػرصِ آهَزضی ردیف

 اهكبًبت هَرد ًیبز

ّسیٌِ 

 هَرد ًیبز

 تَضیحبت  تؼذاد یب هقذار هَرد ًیبز

 هَرد ًیبز )آدرس رکر ضَد(هَجَد

 حبضر ٍجَد ًذارددر حبل  یک کالس در ّر اتبق   کالس ×  کالس آهَزضی 1

 در حبل حبضر کن است ثِ ًسجت داًطجَیبى  کوذ ٍ رختكي ×  کوذ ٍ رختكي داًطجَیی 2

 در حبل حبضر کن است ثِ ًسجت داًطجَیبى  هرثی ّوراُ ×  هرثی ّوراُ 3

 در حبل حبضر ٍجَد ًذارد یک اتبق در ّر اتبق ػول  اتبق استراحت ×  اتبق استراحت داًطجَیی 4


