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 :   دٍسُػٌَاى  -1

 ICUکار آموزی در عرصه 

 

 ضشح دٍسُ: -2

، استببط هٌبسب بب بیوبس ٍ اصَل  ICU، اصَل پزیشش بیوبس دس  ICUسبختبس ٍ اهکبًبت بخص   دس ایي دسس داًطجَ  بب

بشخَسد بب ّوشاُ بیوبس، اّویت کبس تیوی دس ضشایظ بحشاًی، تَاًبیی الصم دس آهبدُ سبصی، ًگْذاسی ٍاستفبدُ اص ٍسبیل ٍ 

،  DVTاص بیوبس سٍش ّبی جلَگیشی اص صخن بستش ٍ  ECGت پس اص آى، گشفتي ٍ هشاقب CPR، اصَل  ICUتجْیضات 

تَاًبیی الصم جْت بشقشاسی ساُ َّایی، ًگْذاسی ٍ هشاقبت ّبی بْذاضتی اص ساُ َّایی ، پبکسبصی ساُ َّایی دس بیوبسى 

تشاًسفَصیَى خَى، دسجِ بٌذی ٍخبهت حبل بحشاًی، چگًَگی آهبدُ سبصی اص دستگبُ الکتشٍضَک، ػَاسض ًبضی اص 

، تَاًبیی هشاقبت اص بیوبساى             هکبًیکی،  ICUبیوبساى، اقذاهبت                 ٍ کٌتشل ػفًَت ّب ضبیغ بیوبسستبى دس 

 ػَاسض حبصل اص تٌفس بب فطبس هثبت آضٌب هی ضَد.
 

 سببقِ آهَصضی آًْب:ٍ   هذسسیي -3

 

ًبم ٍ ًبم  سدیف 

 َادگیخبً

هشتبِ  داًطکذُ ٍ گشٍُ 

 ػلوی 

سببقِ فؼبلیتْبی آهَصضی ٍ  ػٌَاى 

هسئَل  تَسؼِ آهَصش

 دسس
 کبسضٌبس هذسس

    × استبدیبر پیزاپشضکی.َّضجزی دکتز هؼزٍفی 1

 

 

 

 

 هببحث قببل تذسیس: سئَس -4

 

 تؼذاد داًطجَیبى عَل هذت اسائِ پیص ًیبص ًَع ٍاحذ تؼذاد ٍاحذ ًبم دسس هقغغ سضتِ تحصیلی سدیف

 ػولی تئَسی

 35 153  *   کبرآهَسی در ػزصِ کبرضٌبسی َّضجزی 1
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 :ّذف ّبی آهَصضی -5
 

 ّذف کلی:

، اّویت استببط هٌبسب بب بیوبس ٍ ّوشاُ بیوبس، تَاًبیی هشاقبت اص بیوبس ICUآضٌبیی بب سبختبس ٍ اصَل پزیشش بیوبس دس 

، ٍ  CPCR، اصَل ICUدس ٍضؼیت بحشاًی، تَاًبیی الصم دس آهبدُ سبصی، ًگْذاسی ٍ استفبدُ اص ٍسبیل ٍ تجْیضات 

، تَاًبیی  DVT، سٍش ّبی جلَگیشی اص صخن بستش ٍ تشهبَص  CPCRهشاقبت ّبی پس اص آى، هطبسکت دس ػولیبت 

الصم جْت بشقشاسی ساُ َّایی، ًگْذاسی ٍ هشاقبت ّبی بْذاضتی اص ساُ َّایی، پبکسبصی ساُ َّایی، ػَاسض ًبضی اص 

بیوبسستبًی دس تشاًسفَصیَى خَى، دسجِ بٌذی ٍخبهت حبل بیوبساى، اقذاهبت پیطگیشی ٍ کٌتشل ػفًَت ّبی ضبیغ 

ICUب تَْیِ هکبًیکی ، تَاًبیی هشاقبت اص بیوبساى تحت دسهبى ب 

 اّذاف اختصبصی:

، اّویت استببط بب بیوبس، اّویت ICU ، اصَل پزیشش بیوبس دسICUداًطجَ ضوي آضٌبیی بب سبختبسٍ اهکبًبت بخص 

کبس تیوی دس هجوَػِ هشاقبت ّب بحشاًی، تَاًبیی الصم دس آهبدُ سبصی ًگْذاسی ٍ استفبدُ اص ٍسبیل ٍ تجْیضات حوبیت 

، چگًَگی آهبدُ سبصی ٍ ECG، ٍ هطبسکت دس ػولیبت احیبء، گشفتي  CPCRدُ سبصی ٍسبیل ، آهبICUحیبتی دس 

، تَاًبیی الصم جْت بشقشاسی ساُ َّایی ٍ  DVTاستفبدُ اص دستگبُ الکتشٍضَک، اّویت جلَگیشی اص صخن بستش ٍ 

اقذاهبت پیطگیشی ٍ کٌتشل  پبکسبصی ساُ َّایی دس بیوبساى بحشاًی، سٍضْبی هختلف دسجِ بٌذی ٍخبهت حبل بیوبساى،

 ، ػَاسض حبصل اص تٌفس بب فطبس ثبت سا فشا هی گیشد.ICUػفًَت 

 دس پبیبى دٍسُ: اص داًطجَپیبهذ ّبی هَسد اًتظبس  -6

 :ٍ ضٌبختیداًطی حیغِ 

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

 را ثیبى کٌذ ICUسبختبر ٍ اهکبًبت ثخص  .1

 را ضزح دّذ. ICUاصَل پذیزش ثیوبر در  .2

 اّویت ارتجبط هٌبست ثب ثیوبر ٍ اصَل ثزخَرد ثب ّوزاُ ثیوبر ٍ هسبئل رٍحی رٍاًی آًبى را تَضیح دّذ. .3

 اّویت کبرتیوی در ضزایظ ثحزاًی را ضزح دّذ. .4

 ٍ هزالجت ّبی پس اس آى را ضزح دّذ. CPCRاصَل  .5

 را ثیبى کٌذ. DVTاّویت ٍ رٍش ّبی جلَگیزی اس سخن ثستز ٍ  .6

 چگًَگی آهبدُ سبسی ٍ استفبدُ اس دستگبُ الکتزٍضَک را ثیبى کٌذ. .7

 ػَارض ًبضی اس تزاًسفَسیَى خَى را تَضیح دّذ. .8

 ػَارض حبصل اس تٌفس ثب فطبر هثجت را ثیبى ًوبیذ. .9

 :هْبستیحیغِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثتَاًذ :

 ٍضؼیت ثحزاًی را کست ًوبیذ.تَاًبیی هزالجت اس ثیوبراى در  .1

 را داضتِ ثبضذ. ICUتَاًبیی السم در آهبدُ سبسی، ًگْذاری ٍ استفبدُ اس ٍسبیل ٍ تجْیشات  .2
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 ، ثیوبراى هطبرکت ًوبیذ. CPCRدر ػولیبت  .3

 اس ثیوبر الکتزٍ کبردیَگزافی ثؼول آٍرد. .4

 تَاًبیی السم جْت ثزلزاری ٍپبکسبسی راُ َّایی را داضتِ ثبضذٍ .5

 اکسیژى، آتزٍسل ٍ هزعَة سبسی َّای تٌفسی راعجك دستَر ثکبر گیزد.تجذیذ  .6

 هطبرکت ًوبیذ. ICUدر الذاهبت پیطگیزی ٍ کٌتزل ػفًَت ّبی ضبیغ  .7

 تَاًبیی هزالجت اس ثیوبراى تحت درهبى ثب تْذیذ هکبًیکی را کست کٌذ. .8

 :ًگشضیحیغِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبیبى دٍرُ ثتَاًذ :

 ، آضٌبیی داضتِ ثبضذ.ICUًبت ثخص سبختبر ٍ اهکب .1

 تَاًبیی ثزلزار ارتجبط هٌبست ثب ثیوبر داضتِ ثبضذ. .2

 اّویت کبر تیوی را در هَلؼیت ّبی ثحزاًی درک کٌذ. .3

 را درک ًوبیذ. DVTاس سخن ثستز ٍ ثزٍس اّویت جلَگیزی  .4

 

 

 ضیَُ ّب ٍ سٍضْبی آهَصضی:- 77

 درهبًیّذایت ٍ ّوزاّی داًطجَ در حیي اًجبم الذاهبت  .1

 سخٌزاًی ٍ کبرػولی در ثخص ثبلیٌی .2

 ثزگشاری کالس درس ٍ کٌفزاًس در ثبلیي  .3

 

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَیبى: -8

 حضَر هٌظن ٍ ثِ هَلغ در اتبق ػول  .1

 اًجبم تکبلیف هزثَعِ، ضزکت در سَال ٍپبسخ ٍ ارتجبط ثب هَضَع هَرد ثحث .2

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

 استفبدُ اس الگ ثَک ٍتکویل آى .4

 ارائِ سویٌبر  .5

 

 ٍسبیل کوک آهَصضی: -9

 power pointاستفبدُ اس ًزم افشارّب هبًٌذ 

 استفبدُ اس هبًکي ّب

 

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

 ّوزاّی داًطجَیبى در ػزصِ کبرآهَسی ثبلیٌی .1
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 ًطجَیبىسزپزستی دا .2

 ارسیبثی فؼبلیت ّبی آهَسضی داًطجَیبى .3

 ثزگشاری کٌفزاًس ّب ٍ کالس درس ثبلیٌی  .4

 ارسیبثی پبیبى دٍرُ  .5

 log bookتکویل  .6
 

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

 GRS. MSF .Log book. Port folio. dopsارسیبثی تکَیٌی ٍ تزاکوی ثب استفبدُ اس چک لیست، 

 درصذ ًوزُ 37درصذ ًوزُ، حضَر فؼبل، هسئَلیت پذیزی ٍ اًجبم تکبلیف  77ارسیبثی تکَیٌی ٍ آسهَى ًْبیی 
 

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

 عجك سزفضل ثزًبهِ آهَسضی هصَة ٍسارت ثْذاضت

 

 

 

ّ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 یک اتبق  اتبق استشاحت ×  اتبق استشاحت داًطجَیی 4


