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   4کارآموزی  : دٍرُػٌَاى  -1

 
 

  ضرح دٍرُ: -2

در ایي درس داًطجَ  بب اصَل کلی بیَْضی ٍهراقبت از بیوبر در جراحی کَدکبى ٍ ًَزاداى ، ػَارض بیَْضی در کَدکبى 

ٍسبیل ٍ تجْیسات هَرد ًیبز برای  ،ٍریذّبی هحیطی در کَدکبى ٍ ًَزاداى، آهبدُ سبزی سیستن ّبی بیَْضیرگ گیری ،

توْیذات الزم در هراقبت از بیوبراى  ٍ ، تذابیراصَل کلی بیَْضی در سبلوٌذاى ،َّایی کَدکبى ٍ ًَزاداىدستیببی بِ راُ 

 ،تجْیسات در جراحی تخصصی ٍ فَق تخصصی ) قلب، تَراکس، هغس ٍ...(بیوبر ٍ ٍسبیل ٍ زی ی ، آهبدُ سبیترٍهبٍ اٍرشاًسی 

 . پبیص ارگبًْبی حیبتی در جراحیْبی تخصصی ٍ فَق تخصصی آضٌب هی ضَد

 سببقِ آهَزضی آًْب:ٍ   هذرسیي -3

 

ًبم ٍ ًبم  ردیف 

 خبًَادگی

سببقِ فؼبلیتْبی آهَزضی ٍ تَسؼِ  ػٌَاى  هرتبِ ػلوی  داًطكذُ ٍ گرٍُ 

 کبرضٌبس هذرس هسئَل درس آهَزش
    × استبدیبر پیزاپشضکی.َّضبزی دکتز هؼزٍفی 1

 

 
 

 هببحث قببل تذریس: رئَس -4

 

 
 ردیف

  رضتِ تحصیلی
 هقطغ

تؼذاد  ًبم درس

 ٍاحذ

طَل هذت  پیص ًیبز ًَع ٍاحذ

 ارائِ
 تؼذاد داًطجَیبى

 ػولی تئَری

 30 سبػت204 3کبرآهَسی ػولی 4 4کبرآهَسی کبرضٌبسی َّضبزی 1
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 :ّذف ّبی آهَزضی -5
 

  ّذف کلی:

آضٌبیی بب اصَل کلی بیَْضی در جراحی کَدکبى ٍ ًَزاداى، آهبدُ سبزی ٍسبیل ٍ تجْیسات هَرد ًیبز برای دستیببی بِ 

کَدکبى ٍ ًَزاداى، آضٌبیی بب اصَل کلی بیَْضی در  راُ َّایی کَدکبى ٍ ًَزاداى، رگ گیری ٍریذّبی هحیطی در

ّبی  سبلوٌذاى، آهبدُ سبزی ٍسبیل هَرد ًیبز در بیوبراى اٍرشاًسی ٍ ترٍهبیی، آهبدُ سبزی ٍسبیل ٍ دارٍّب در جراحی

، هراقبت ٍ توْیذات الزم در هراحل هختلف بیَْضی ػوَهی ٍ بی حسی  در اًَاع بیَْضی ّب تخصصی ٍ فَق تخصصی

 یِ ای در جراحیْبی تخصصی ٍفَق تخصصی ًبح
 

 اّذاف اختصبصی:

در ایي درس داًطجَ ضوي آضٌبیی بب اصَل کلی بیَْضی در جراحی ّبی کَدکبى ٍ ًَزاداى ٍ آهبدُ سبزی سیستن 

ّبی بیَْضی، ٍسبیل ٍ تجْیسات هَرد ًیبز برای دستیببی بِ راُ َّایی در جراحی کَدکبى، رگ گیری ٍریذّبی 

ارض َّضبری در کَدکبى، اصَل کلی بیَْضی در سبلوٌذاى، تذابیر ٍ توْیذات الزم در هراقبت از بیوبراى هحیطی ٍ ػَ

اٍرشاًسی ٍ ترٍهبیی، آهبدُ سبزی ٍسبیل ٍ دارٍّبی هَرد ًیبز ٍ توْیذات الزم در هراحل هختلف بیَْضی ٍ بی حسی 

 ی ٍ صحٌِ ػول را ًیس فراهی گیرد.ًبحیِ ای در جراحیْبی تخصصی ٍ فَق تخصصی ٍ پبیص ارگبًْبی حیبت

 در پبیبى دٍرُ: از داًطجَپیبهذ ّبی هَرد اًتظبر  -6

 :ٍ ضٌبختیداًطی حیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در یبیبى دٍرُ هَارد سیز را بذاًذ :

 اصَل کلی بیَْضی ٍ هزالبت اس بیوبر در جزاحی کَدکبى ٍ ًَساداى را ضزح دّذ. .1

 دّذ. تَضیح ػَارض َّضبزی در کَدکبى را  .2

 بیَْضی در هزالبت اس بیوبراى سبلوٌذ را ضزح دّذ.اصَل کلی  .3

 ی را بیبى کٌذ.یتذابیز ٍ توْیذات السم در هزالبت اس بیوبر اٍرصاًسی ٍ تزٍهب .4

 :هْبرتیحیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبیبى دٍرُ بتَاًذ :

ًَساداى هطبرکت ٍدر آهبدُ سبسی ٍسبیل ٍ تجْیشات هَرد ًیبس بزای دستیببی بِ راُ َّایی ٍ اًجبم بیَْضی در کَدکبى  .1

 ًوبیذ.

 کَدکبى ٍ ًَساداى را اًجبم دّذ. هحیطی در رگ گیزی ٍریذّبی .2

 در آهبدُ سبسی ٍسبیل هَرد ًیبس در هزالبت اس بیوبر اٍرصاًسی ٍ تزٍهبئی هطبرکت کٌذ. .3

ٍ تجْیشات ٍ دارٍّبی بیَْضی بب تَجِ بِ رٍش اًتخببی بیَْضی در جزاحیْبی تخصصی ٍ فَق تخصصی را آهبدُ ٍسبیل  .4

 کٌذ.

 ارگبًْبی حیبتی ٍ صحٌِ ػول را در جزاحیْبی تخصصی ٍ فَق تخصصی پبیص کٌذ. .5

 :ًگرضیحیطِ 
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 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبیبى دٍرُ بتَاًذ :

 کَدکبى ٍ ًَساداى آگبّی داضتِ ببضذ. اس اصَل کلی بیَْضی ٍ هزالبت اس .1

 بب اصَل کلی بیَْضی در هزالبت اس بیوبراى سبلوٌذ آضٌبیی داضتِ ببضذ. .2
 

 ضیَُ ّب ٍ رٍضْبی آهَزضی: -7

 ّوزاّی داًطجَ در حیي اًجبم الذاهبت درهبًی ّذایت ٍ .1

 بخص ببلیٌی رٌزاًی ٍ کبرػولی دسخ .2

 بزگشاری کالس درس ٍ کٌفزاًس در ببلیي  .3

 

 ٍظبیف ٍ تكبلیف داًطجَیبى: -8

 حضَر هٌظن ٍ بِ هَلغ در اتبق ػول  .1

 اًجبم تکبلیف هزبَطِ، ضزکت در سَال ٍپبسخ ٍ ارتببط بب هَضَع هَرد بحث .2

 تحَیل دفتزچِ دارٍیی )دارٍّبی هَرد استفبدُ در اتبق ػول، ارائِ یک هَضَع. .3

 استفبدُ اس الگ بَک ٍتکویل آى .4

 ارائِ سویٌبر  .5

 

 آهَزضی:ٍسبیل کوک  -9

 power pointاستفبدُ اس ًزم افشارّب هبًٌذ 

 استفبدُ اس هبًکي ّب

 

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

 ّوزاّی داًطجَیبى در ػزصِ کبرآهَسی ببلیٌی. .1

 سزپزستی داًطجَیبى .2

 ارسیببی فؼبلیت ّبی آهَسضی داًطجَیبى .3

 یٌی بزگشاری کٌفزاًس ّب ٍ کالس درس ببل .4

 ارسیببی پبیبى دٍرُ  .5

 log bookتکویل  .6
 

 ًحَُ  ارزضیببی داًطجَیبى)ارزضیببی تكَیٌی، پبیبًی/ اًَاع آزهَى (: -11

 GRS. MSF .Log book. Port folio. dopsارسیببی تکَیٌی ٍ تزاکوی بب استفبدُ اس چک لیست، 

 درصذ ًوزُ 30پذیزی ٍ اًجبم تکبلیف درصذ ًوزُ، حضَر فؼبل، هسئَلیت  70ارسیببی تکَیٌی ٍ آسهَى ًْبیی 
 

 هٌببغ در سی قببل استفبدُ )فبرسی، اًگلیسی(: -12
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 طبك سزفضل بزًبهِ آهَسضی هصَة ٍسارت بْذاضت

 

 

 

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

 ػوَهی (:تجْیساتی، ًرم افساری، هصرفی ٍ 

 

 

 

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

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

 در حبل حبضر کن است بِ ًسبت داًطجَیبى  کوذ ٍ رختكي ×  کوذ ٍ رختكي داًطجَیی 2

 در حبل حبضر کن است بِ ًسبت داًطجَیبى  هربی ّوراُ ×  هربی ّوراُ 3

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


