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 پرستاری ٍ هاهایی زًجاى/ هرکسداًشکدُ

 هراقبت ّای ٍیژُگرٍُ آهَزشی: 

 

 مطخصات فشاگیشان مطخصات دسس

 پشستاسی ي مامایی داًشکدُ/ هرکس آهَزشی درهاًی: ومه مشتی  ػٌَاى ٍاحد درسی:

 واسضىاسی اسضذ مشالثت َای يیضٌ رشتِ تحصیلی: ومه مشتیًَع ٍاحد درسی: 

 اسضذ واسضىاسی غ تحصیلی:قطه  کارٍرزی:  کارآهَزی:  ػولی:  ًظری: تؼداد ٍاحد

 سایر کارٍرز کارآهَز ترم تحصیلی  کارٍرزی:  کارآهَزی:  ػولی:  ًظری:        تؼداد ساػت

 *   سِ پیشٌیاز:    کد درس:

کوک 

 هربی

 سایر: سایر:

 مطخصات مسؤل دسس

 ثت َای يیژٌمشال  رشتِ تحصیلی: محمذ عثذی ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 مشتی رتبِ ػلوی: واسضىاسی اسضذ هقطغ تحصیلی:

 m.abdi252@yahoo.com پست الکترًٍیک:  شوارُ تواس:

 داوطگاٌ علًم پضضىی صوجان، داوطىذٌ پشستاسی، اتاق اساتیذ َیات علمی پشستاسی هحل کار:

 ًام ٍ ًام خاًَادگی هدرس)هدرساى(:  

 آلای: عثذی

 مشالثت َای يیژٌگشيٌ 
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 اّداف آهَزشی

 هْارت ّای تدریس کارآهَزی آمًصش   ّدف کلی:

 :هحیط آهَزشی شرایط

( 7 مرت یراتسرپداًشجَ)کارشٌاسی  7در ایي کارٍرزی سِ کوک هربی)داًشجَ ارشد هراقبت ّای ٍیژُ( ٍ  -

 حضَر دارًد.

 کارٍرزی بِ سِ گرٍُ تقسین شدُ ٍ ّر کوک هربی بِ یک گرٍُ آهَزش هی دّد. -

َیاى کارشٌاسی در ذیل قرار دادُ شدُ کِ کوک هربی ّا بر اساس آى رًٍد آهَزشی را طرح درس داًشج -

 اداهِ هی دٌّد. 

در صَرت ایٌکِ حضَر کوک هربی از هیاى برًاهِ آهَزشی گرٍُ هربَطِ باشد با هشَرت از هربی بِ اداهِ  -

 رًٍد آهَزشی هی پردازد. 

 شرح ٍظایف داًشجَیاى :

 

 جُت داوطجًیان تشوامٍ آضىا ساصی تا پشسىل ي تخص تشتیة دادٌ ضًد. دس اتتذای َش واسآمًصی -1

مذدجً   دس مًسد اسصیاتی ي وتثی)دس صًست صالح دیذ مشتی( داوطجًیان گضاسش ضفاَیاص دس پایان َش ضیفت - 2

 تش اساس فشآیىذ پشستاسی گشفتٍ ضًد.

 وىفشاوس سيصاوٍ داوطجًیان واسضىاسی سا اداسٌ وىیذ. -3

 دلیمٍ وثًدٌ ي حتی االمىان تش تالیه تیماس اجشا ضًد. 30یا ثثت گشيَی تیص اص  ت وىفشاوس َا طًل مذ- 4

اوجام ي سپس تًسط داوطجً تا وظاست دلیك  ومه مشتیَش پشيسیجشی دس اتتذا تایذ تٍ طًس صحیح تًسط - 5

 اوجام ضذٌ ي تا وسة مُاست تىشاس ضًد . ومه مشتی

 وٍ داوطجً صًست گشفتٍ ي اضىاالت تٍ يی تزوش دادٌ ضًد . دس صًست امىان اسصیاتی سيصا- 6

سياوی دس داوطجً، مشاتة تٍ صًست  –دس صًست مطاَذٌ ومص عضً یا َشگًوٍ مطىالت جسمی ي سيحی - 7

 مشتًطٍ گضاسش ضًد. مشتی وتثی تٍ 
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ًصی سا جُت مشتیان محیط واس آمومه صمان واس آمًصی متعلك تٍ داوطجً می تاضذ؛ لزا خًاَطمىذ است - 8

 تاضذ. مشتیاوجام َش گًوٍ واس اداسی ي ...... تشن وىمایىذ مگش تا َماَىگی 

 مشالثت َای يیژٌ پًضیذٌ ضًد.یًویفشم - 9

دسصًست ویذل استیه ضذن داوطجً، دستًسالعمل اجشایی تشاساس پشيتىل محیط تالیىی اوجام يگضاسش آن - 10

 اسسال ضًد. مشتیتٍ صًست گضاسش پیطامذ تٍ 

 مشتی مًظف تٍ سعایت گام َای آمًصضی ي اوجام واس آمًصی تش اساس آن می تاضذ. ومه َش– 11

 ضشوت دس ساوذ صثحگاَی تٍ َمشاَی داوطجًیان ي پشسىل تخطُا الضامی است.- 12

 وظاست مستمش تش فعالیتُای داوطجًیان دس طًل ديسٌ واس آمًصی مًسد اوتظاس است.-13

 سعایت ي تزوش مًاسد ریل تٍ داوطجًیان الضامی است:-14

   50/7- 30/12ضیفت صثح  صوجانساعت واس آمًصی ي واسيسصی دس  

  دلیمٍ يلت دادٌ ضًد. 30تٍ داوطجًیان جُت استشاحت ي صشف چای دس َش ضیفت 

   .سعایت ظاَش آساستٍ ، یًویفشم وامل، حجاب اسالمی ي داضته واست ضىاسایی الضامی است 

 .تٍ مشتی اطالع دادٌ ضًدپًضیذن ضلًاس جیه ممىًع است ي الصم است  تَجِ:

دس صًست استفادٌ اص صیًس آالت ، داضته آسایص ، واخه َای تلىذ ي استفادٌ اص الن واخه داوطجً حك يسيد تٍ 

 ضًد. دادٌمشتی  اطالع تٍ تخص ي اوجام واس آمًصی سا وخًاَذ داضت ي تُتش است دس ایه صمیىٍ

وطجًیان تٍ َیچ عىًان جُت اَذاف گًواگًن وظیش ضشوت دس سمیىاسَا ، ياحذ گیشی ، ضشوت دس والس دا -

دسس، تسًیٍ حساب ي........... تذين َماَىگی مشتی مشتًطٍ یا معاين آمًصضی حك تشن محیط امًصش تالیىی سا 

 وذاسوذ.

محیط تالیه)تیماسستان، مشاوض َیچ داوطجًیی اجاصٌ وذاسد دس ساعت استشاحت تًیژٌ دس ضیفت ضة اص -

 غیشمًجٍ محسًب می ضًد. دسماوی( خاسج ضًد، دس صًست خشيج اص محیط تالیه تٍ مىضلٍ غیثت –تُذاضتی 
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 (:ICUجدول زمانی ارائه برنامه دانشجو یان هوشبری)
شماره 

جلسه
 

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 
 عنوان جلسه  مکان ارائه ساعت ارائه 

مدرس 

 )مدرسان( 

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 1  ICU 
 آلای عثذی GCSسطح ًَشیاری ي 

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 2  ICU 
 آلای عثذی محاسبات داريیی

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 3  ICU 
ییتريما مارانیب از مراقبت  آلای عثذی 

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 4  ICU 
مراقبت از راٌ  ،اکسیژن تراپی ي اوًاع آن، عًارض َیپًکسی

 آلای عثذی ًَایی

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 5  ICU 
 آلای عثذی  ABG ي تفسیر آن تست آله

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 6  ICU 
SIMV, CMV , 

SPONT,NIV,ASV,PEEP,TIGGER آلای عثذی 

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 7  ICU 
PCV,PSIMV, DOUPAP, APRV 

,WEANING آلای عثذی 

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 8  ICU 
الکتًشًکي   CPR  آلای عثذی 

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 9  ICU 
مغس يسی تی قفسٍ سیىٍ تفسیر رادیً گرافی  آلای عثذی 

8 -30/12 طثك تشوامٍ حضًسی 11  ICU COPD,Asthma,pulmonary edema آلای عثذی 

 تاریخ امتحان پایان ترم:        تاریخ امتحان میان ترم:               

 


