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 3کبسآهَصی   : دٍسُػٌَاى  -1

 

 

  ضشح دٍسُ: -2

دس ایي دسس داًطجَ تَاًبیی آهبدُ سبصی بیوبس، ٍسبیل، تجْیضات ٍ داسٍّبی بیَْضی، الذاهبت الصم دس هشالبت اص 

بیوبساى هبتال بِ بیوبسی ّبی ّوشاُ، اصَل بیَْضی دس بیوبساى سشپبیی، چگًَگی پزیشش ٍ تشخیص آى، اصَل کلی 

، هشالبت اص بیوبساى َصادًهَسد ًیبص جْت اًجبم احیبی  بیَْضی دس اػوبل جشاحی صًبى ٍ هبهبئی، آهبدُ کشدى ٍسبیل

ًیبصهٌذ بیَْضی بشای اًجبم الذاهبت تطخیصی دسهبًی اص جولِ آًذٍسکَپی ٍ...، آهبدُ سبصی تشالی اٍسطاًس، ضٌبسبیی 

 هی گیشد. فشاآسیتوی ّب ضبیغ حیي بیَْضی سا 

 

 سببمِ آهَصضی آًْب:ٍ   هذسسیي -3

 

هشتبِ  داًطکذُ ٍ گشٍُ خبًَادگیًبم ٍ ًبم  سدیف

 ػلوی

سببمِ فؼبلیتْبی آهَصضی ٍ تَسؼِ  ػٌَاى

 کبسضٌبس هذسس هسئَل دسس آهَصش

    × استبدیبس پیشاپضضکی ٍ َّضبشی دکتش ضٌْبم صذیك هؼشٍفی 1

        

        

        

        

 هببحث لببل تذسیس: سئَس -4

 

 تؼذاد داًطجَیبى طَل هذت اسائِ پیص ًیبص ًَع ٍاحذ تؼذاد ٍاحذ دسسًبم  همطغ سضتِ تحصیلی سدیف

 ػولی تئَسی
 31 سبػت204  ػولی 4 کبسآهَصی کبسضٌبسی َّضبشی 1
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 :ّذف ّبی آهَصضی -5

 ّذف کلی:

بیَْضی اًتخببی، پبیص سیستن ّبی حیبتی، بب سٍش ك ببآهبدُ سبصی بیوبس، ٍسبیل، تجْیضات داسٍّبی بیَْضی هط

ّوشاُ، اصَل بیَْضی دس بیوبساى سشپبئی، چگًَگی پزیشش ٍتشخیص الذاهبت ٍ هشالبتْبی الصم دس بیَْضی بیوبسی ّب 

آهبدُ سبصی ٍسبیل هَسد ًیبصاحیبء ًَصاد،  ،آًْب، اصَل کلی بیَْضی ٍ هشالبت بیوبساى دس اػوبل جشاحی صًبى ٍ صایوبى

اص جولِ اًجبم الذاهبت تطخیصی ٍ دسهبًی بشای آهبدُ سبصی تشالی اٍسطاًس ، هشالبت اص بیوبساى ًیبصهٌذ بیَْضی 

آضٌبیی بب اًَاع سٍش ّبی اًتمبل خَى ٍ فشآٍسدُ ّبی آى ٍ هبیغ دسهبًی، ضٌبسبیی آسیتوی ّبی ضبیغ  ٍ...، آًذٍسکَپی

 َْضی حیي بی

 اّذاف اختصبصی:

 یبیوبسی ّب هبتال بِ بیَْضیدسایي دسس داًطجَ ضوي آضٌبیی بب الذاهبت ٍ هشالبت ّبی الصم بیَْضی دس بیوبساى 

اصَل کلی بیَْضی ٍ هشالبت بیوبساى دس اػوبل جشاحی صًبى ٍ صایوبى ، بیَْضی دس بیوبساى سشپبئیکلی اصَل  ،ّوشاُ

تشالی  کشدى ٍسبئل ٍ داسٍّبی احیب للبی،سیَی ٍ هغضی،آهبدُ سبصی حیبء ًَصاد، آهبدُآهبدُ سبصی ٍسبیل هَسد ًیبص ا،

آضٌبیی بب اًَاع سٍش ّبی اًتمبل خَى ٍ هبیغ دسهبًی، هشالبت اص بیوبساى ًیبصهٌذ بیَْضی بشای اًجبم الذاهبت  ،اٍسطاًس

 یشد.فشا هی گًیض  دسهبًی ٍ ضٌبسبیی آسیتوی ّبی ضبیغ حیي بیَْضی سا،تطخیصی 

 دس پبیبى دٍسُ: اص داًطجَپیبهذ ّبی هَسد اًتظبس  -6

 :ٍ ضٌبختیداًطی حیطِ 

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

 الذاهبت ٍ هزالبت ّبی السم در بیَْضی بیوبراى هبتال بِ بیوبری ّبی ّوزاُ را ضزح دّذ. .1

 ّوزاُ را تَضیح دّذ.ػَارض احتوبلی ًبضی اس ٍجَد بیوبری ّبی  .2

 اصَل ولی بیَْضی ٍ هزالبت اس بیوبراى در اػوبل جزاحی سًبى ٍ سايوبى را ضزح دّذ. .3

 دّذ.تَضیح اًَاع رٍش ّبی اًتمبل خَى ٍ فزاٍردّبی آى را  .4

 را ضزح دّذ. ضًَذُ ّبی خَى  طیيًبج، هحصَالت خًَی ٍ وبربزد اًَاع فزآٍردّبی تشريمی .5

 ضٌبسبيی وٌذ.آريتوی ّبی حیي بیَْضی را  .6

 :هْبستیحیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبيبى دٍرُ بتَاًذ :

 سیستن ّبی حیبتی ٍ صحٌِ ػول را پبيص ًوبيذ.  .1

 تجْیشات ٍ دارٍّبی بیَْضی را بب تَجِ بِ رٍش بیَْضی اًتخببی آهبدُ وٌذ. ،ٍسبيل  .2

 آهَختِ ضذُ بىبرگیزد.خبظ طبك اصَل ی ّبی الذاهبت السم در بیَْضی بیوبراى هبتال بِ بیوبر .3

 هزالبت اس بیوبر در هزاحل هختلف اػوبل جزاحی سًبى ٍ سايوبى را اًجبم دّذ. .4
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 ٍسبيل هَرد ًیبس جْت اًجبم احیبی ًَساد را فزاّن ٍ در ػولیبت هطبروت وٌذ. .5

 را آهبدُ وٌذ.هغشی  ٍسبيل ٍ تجْیشات ٍدارٍّبی هَرد ًیبس در احیبء للبی ريَی ٍ .6

 ی اٍرصاًس هطبروت وٌذ.در آهبدُ سبسی تزال .7

 :ًگشضیحیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبيبى دٍرُ بتَاًذ :

 ػَارض احتوبلی ًبضی اس ٍجَد بیوبری ّبی ّوزاُ آضٌبيی داضتِ ببضذ. بب .1

 ٍسبيل ٍدارٍّبی هَرد ًیبس جْت احیبی للبی ريَی ٍ هغشی را بذاًذ. .2

 داضتِ ببضذ.بب اًَاع رٍش ّبی تشريك خَى، هبيغ درهبًی آضٌبيی  .3

 تَاًبيی ضٌبسبيی آريتوی حیي بیَْضی را داضتِ ببضذ. .4
 

 ضیَُ ّب ٍ سٍضْبی آهَصضی:- 7

 ّوزاّی داًطجَ در حیي اًجبم الذاهبت درهبًی ّذايت ٍ .1

 بخص ببلیٌی رسخٌزاًی ٍ وبرػولی د .2

 بزگشاری والس درس ٍ وٌفزاًس در ببلیي  .3

 

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَیبى: -8

 حضَر هٌظن ٍ بِ هَلغ در اتبق ػول  .1

 اًجبم تىبلیف هزبَطِ، ضزوت در سَال ٍپبسخ ٍ ارتببط بب هَضَع هَرد بحث .2

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

 استفبدُ اس الي بَن ٍتىویل آى .4

 ارائِ سویٌبر  .5

 

 ٍسبیل کوک آهَصضی: -9

 power pointاستفبدُ اس ًزم افشارّب هبًٌذ 

 استفبدُ اس هبًىي ّب

 

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

 ًطجَيبى در ػزصِ وبرآهَسی ببلیٌیّوزاّی دا .1

 سزپزستی داًطجَيبى .2

 ارسيببی فؼبلیت ّبی آهَسضی داًطجَيبى .3

 بزگشاری وٌفزاًس ّب ٍ والس درس ببلیٌی  .4

 ارسيببی پبيبى دٍرُ  .5
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 log bookتىویل  .6
 

 ًحَُ  اسصضیببی داًطجَیبى)اسصضیببی تکَیٌی، پبیبًی/ اًَاع آصهَى (: -11

 GRS. MSF .Log book. Port folio. dopsارسيببی تىَيٌی ٍ تزاووی بب استفبدُ اس چه لیست، 

 درصذ ًوزُ 37ٍ اًجبم تىبلیف  درصذ ًوزُ، حضَر فؼبل، هسئَلیت پذيزی 77ارسيببی تىَيٌی ٍ آسهَى ًْبيی 
 

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

 طبك سزفضل بزًبهِ آهَسضی هصَة ٍسارت بْذاضت

 

 

 

بشآٍسد ػشصِ آهَصضی )هَجَد /هَسد ًیبص( ٍ اهکبًبت، تجْیضات، ّضیٌِ ّب ضبهل:) فضبی فیضیکی، پشسٌلی،  -13

 (: تجْیضاتی، ًشم افضاسی، هصشفی ٍ ػوَهی

 

 

 

تجْیضات ٍ  ٍضؼیت ػشصِ آهَصضی هؼشفی ػشصِ آهَصضی سدیف

 اهکبًبت هَسد ًیبص

ّضیٌِ 

 هَسد ًیبص

 تَضیحبت  تؼذاد یب همذاس 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 یک اتبق دس ّش اتبق ػول  اتبق استشاحت ×  اتبق استشاحت داًطجَیی 4


