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 گريٌ آمًزشی: ًَشبری               مقطع ي رشتٍ تحصیلی : کارشىاسی واپیًستٍ  ًَشبری             داوشکدٌ :    پرستاری   

 هزاقجت ّبی ٍیضُ  :  ًبم درط

 

 2 :  تؼذاد ٍاحذ

 ًَع ٍاحذ : ًظزی

 پیؼ ًیبس: فیشیَپبتَلَصی

 

 رٍس ٍ عبػت ثزگشاری کالط:  

 13 -15 دٍؽٌجِ 

 داًؾکذُ پزعتبری هکبى ثزگشاری: 

                                           دکتز رضَیهغئَل ثزًبهِ :     

 Mrerazavi@yahoo.comآدرط پغت الکتزًٍیکی:                                    52245009ؽوبرُ توبط داًؾکذُ:  

 داًؾکذُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی الرعتبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ ػلَم پشؽکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درعی ٍ آهَسؽی

 



 

  معرفی درس:
َاًیي ٍ ًحَُ ادارُ ثخؼ هزاقجت ّبی ٍیضُ آؽٌب ؽذُ ٍ کبرثزد ٍعبیل،  در ایي درط داًؾجَ ثب تؾکیالت،اعتبًذاردّبٍ ق

ًگْذاری ٍ هزاقجت ّبی تٌفغی، تجْیشات ٍ رٍػ ّبی تؾخیقی ٍ درهبًی، کٌتزل ػفًَت، تَاًجخؾی ثیوبراى ٍ ًحَُ هزاقجت اس 

ثب تَجِ ثِ ؽزایط ثِ  ثیوبراى ثذحبل ثب اختالالت دعتگبُ ّبی هختلف ثذى کِ ًیبسهٌذ تَجْبت ٍیضُ ّغتٌذ را فزا هی گیزد.

ٍ ػذم اهکبى ثزگشاری کالعْب ثِ فَرت حضَری،کلیِ جلغبت ایي درط ثِ  19ذ ٍجَد آهذُ در خقَؿ ؽیَع ثیوبری کٍَی

َاّذ ؽذ. اعتبد هزثَطِ هحتَای درط را  کِ تَعط ًزم افشار ّبی تَلیذ هحتَا آهبدُ ؽذُ / حضَری فَرت هجبسی  ثزگشار خ

تؼییي ؽذُ هحتَا را هؾبّذُ کٌذ ٍ اعت، در عبهبًِ ًَیذ در ثخؼ هٌبثغ ثبرگذاری هی ًوبیذ. داًؾجَ هَظف اعت در هذت سهبى 

. اعتبد هزثَطِ هی تَاًذ ثز اعبط لیغت حضَر ٍ غیبة ٍ هیشاى پبعخ دّی داًؾجَیبى ثِ اًتخبة ًوبیذتیک تبییذ هطبلؼِ را 

تکلیف هؾخـ خَاّذ ؽذ کِ داًؾجَ هَظف اعت در سهبى تؼییي ؽذُ دٍتکبلیف، ارسیبثی السم را اًجبم دّذ. جْت ایي درط 

َاّذ ؽذ. جْت ایي درط اهتحبى تَعط  اعتبد پبعخ هٌبعجی را ارائِ دّذ، در غیز ایي فَرت اس ًوزُ ارسؽیبثی ایؾبى کغز خ

 هیبى تزم در ًظز گزفتِ ؽذُ کِ در جذٍل سهبًجٌذی ایي درط تبریخ ثزگشاری اهتحبى هؾخـ ؽذُ اعت.
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 َدف کلی

هشالثت ّای ٍیظُ، هىاى، ٍػایل ٍ اهىاًات، تجْیضات ضشٍسی واسوٌاى، خظ هـی ّای پزیشؽ تیواس، یی تا تؼشیف ٍاحذ آؿٌا 

 لَاًیي، اكَل اخاللی

  اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

 .تاسیخچِ احذاث تخؾ ّای هشالثت ٍیظُ سا ؿشح دّذ 

  خلَكیات تیواساى واًذیذ تؼتشی ؿذى دسICU .سا تَضیح دّذ 

 .هحیظ فیضیىی تخؾ ٍیظُ سا ؿشح دّذ 

  خلَكیات پشػٌل تخؾICU .سا تیاى ًوایذ 

 .اّذاف هشالثتی دس حیغِ فیضیَلَطیه سا تیاى وٌذ 

 .اّذاف هشالثتی دس حیغِ سٍاًی سا تَضیح دّذ 

 .هؼیاسّای پزیشؽ تِ تخؾ ّای ٍیظُ سا تذاًذ 

 .هؼیاسّای تشخیق اص  تخؾ ّای ٍیظُ سا تذاًذ 

 

 

 

 

 َدف کلی:

تجْیضات ٍ هاًیتَسیٌگ ّای  ّوَدیٌاهیه هَسد اػتفادُ دس ؿٌاخت هفاّین ولی هشتَط تِ دػتگاُ تٌفغ ٍ گشدؽ خَى ٍ للة، 

 تخؾ ّای ٍیظُ

 

 :اّذاف اختقبفی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

  هاًیتَسیٌگ ّای لضٍم اػتفادُ اصCVP  سا ؿشح دّذ.، واتتش ؿشیاى سیَی ، فـاس ؿشیاًی 

 هَاسد وٌتش اًذیىاػیَىcvp .سا تیاى وٌذ 

 سا تیاى وٌذ. هَاسد وٌتش اًذیىاػیَى واتتش فـاس ؿشیاًی 

 سا تیاى وٌذ. هَاسد وٌتش اًذیىاػیَى واتتش فـاس ؿشیاى سیَی 

  عشیمِ اًذاصُ گیشیcvp .سا تغَس كحیح تَكیف ٍ تىاسگیشد 

  صهاى اًذاصُ گیشیcvp سا دسICU ًذ.ٍ همادیش ًشهال آى سا تذا 

 هیضاى عثیؼیPCWP .سا تذاًذ 

  وٌتشلPCWP .سا دس صهاى خاف ٍ افضایؾ آى ٍ خغشات هشتثظ سا لیذ ًوایذ 

  هشالثت ّای پشػتاسی اص تیواساى تا واتتشcvp .سا تیاى ًوایذ 

 .هشالثت ّای پشػتاسی اص تیواساى تا واتتش ػَاى گٌض سا تیاى ًوایذ 

  ؿشیاًی سا تیاى ًوایذ.هشالثت ّای پشػتاسی اص تیواساى تا واتتش 

 .لضٍم اػتفادُ اص پالغ اوؼی هتشی سا تذاًذ 



 .ػَاسم اػتفادُ اص پشٍب پالغ اوؼی هتش تیاى ًوایذ 

 .لضٍم اػتفادُ اص واپٌَگشافی سا تیاى ًوایذ 

 .اهَاج واپٌَگشافی سا تفؼیش ًوایذ 

 ّؾػلل افضایؾ ٍ وا co2 .اًتْای تاصدهی سا ًام تثشد 

 

 َدف کلی:

ن ولی ّیپٍَلوی،ّیپشٍلوی، ّیپًَاتشهی، ّیپَولؼوی،ّیپشولؼوی، اػیذٍص هتاتَلیه ٍ تٌفؼی ، الىالَص تٌفؼی ٍ ؿٌاخت هفاّی

 هتاتَلیه ٍ دسهاى آى ّا

 :اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

 .ّیپَ ٍلوی، ّیپشٍلوی ٍ ػَاسم ًاؿی اص آى سا ؿشح دّذ 

  هشتثظ تا آى سا ٍكف ًوایذ.ّیپًَاتشهی، ّیپشًاتشهی ٍ ػَاسم 

 .ّیپشوالوی، ّیپَوالوی ٍ ػَاسم هشتثظ تا آى سا ؿشح دّذ 

 ػَاسم ّوشاُ آى سا تَضیح دّذ. ّیپشولؼوی ٍ ّیپَ ولؼوی ٍ 

 .دسهاى ّیپَ والوی، ّیپشوالوی، ّیپَولؼوی، ّیپشولؼوی ، ّیپشًاتشهی، ّیپًَاتشهی سا تذاًذ 

  سٍی ػیؼتن ّای هختلف تذى ؿشح دّذ.ػَاسم ًاؿی اص اختالالت الىتشٍلیتی تش 

 

 .اػیذٍص هتاتَلیه ٍ اػیذٍص تٌفؼی ًاؿی اص اختالالت الىتشٍلیتی سا ؿشح دّذ 

 .دسهاى اػیذٍص هتاتَلیه ٍ تٌفؼی سا تَكیف وٌذ 

 .دسهاى آلىالَص تٌفؼی ٍ هتاتَلیه سا ؿشح دّذ 

 َدف کلی:
 اص تٌذی تیواساىآؿٌایی تا ضایؼات حاد هغضی ٍ ًَسٍهاػىَالس ٍ سٍؽ ّای اهتی

 :اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

 .اّویت تشلشاس استثاط والهی ٍ غیش والهی سا تَكیف ًوایذ 

 .دسجِ تٌذی گالػىَ سا تَكیف ًوایذ 

 .كذهِ تِ اػلاب هحیغی دس پَصیـي ّای هختلف سا تَكیف وٌذ 

 .كذهات هغضی ٍ هشالثت ّای هشتثظ سا تَكیف ًوایذ 

  افضایؾICP .ًحَُ پیـگیشی ٍ دسهاى سا تَضیح دّذ ٍ 

  تخؾ ّای هختلفGCS scale سا  ٍكف ًوایذ 

  هؼایةGCS scale دس تشسػی ٍضؼیت ًَسٍلَطیه سا ؿشح دّذ. 

  تخؾ ّای هختلفFOUR scale  سا ٍكف ًوایذ. 

  اّویت تشسػی ٍضؼیت ًَسٍلَطیه تا اػتفادُ اصscale گیشد. هٌاػة دس تیواساى تا ضایؼات هغضی سا تذاًذ ٍ تِ واس 



 َدف کلی:

 ی ؿٌاخت هفاّین ولی هشتثظ تا تَْیِ سیَی ٍ تَْیِ هىاًیىی، اًَاع هاؿیي ّای تَْیِ هلٌَػی ٍ هذّا

 .، آالسم ّا، اثشات جاًثی تَْیِ هىاًیىی( IMV,PSV,MMV,IRV,PEEP,PCV)آى

 اَداف اختصاصی 

 دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :داًؾجَدر پبیبى 

 .هَاسد اػتفادُ تالیٌی اص تَْیِ هىاًیىی سا تَكیف ًوایذ 

 .اًَاع هاؿیي ّای تَْیِ هلٌَػی سا ؿشح دّذ 

 .هذّا ی یا عشح ّای تَْیِ ای سا ؿشح دّذ 

 .هاًَسّای دهی ٍ تاصهی لاتل تٌظین تش سٍی ًٍتیالتَس سا تَضیح دّذ 

 .ًٍتیالتَس سا تٌظین ًوایذ 

 التَس ٍ ًحَُ تٌظین آى ّا سا ؿشح دّذ.االسم ّای ًٍتی 

 .اثشات جاًثی تَْیِ هىاًیىی سا ؿشح دّذ 

 .اًذیىاػیَى ّای تَْیِ هلٌَػی سا تَكیف وٌذ 

 .هذ تَْیِ وٌتشلِ ووىی سا ؿشح دّذ 

 .هذ تَْیِ اجثاسی هتٌاٍب سا ؿشح دّذ 

  هذSIMV ُ.سا تَكیف وٌذ 

  هذ تَْیِ تا حوایت فـاسیPSV .سا ٍكف ًوایذ 

  هذMMV .سا ٍكف وٌذ 

  هذIRV .سا ٍكف ًوایذ 

 هذ تَْیِ تا وٌتشل فـاسیPCV .سا تَضیح دّذ 

 هاًَسّای فـاسیPEEP,CPAP .سا تَضیح دّذ 

 FLOW Triggering .سا ٍكف وٌذ 

 .هؼیاسّای جذا وشدى تیواس اص ًٍتیالتَس سا تَضیح دّذ 

 .سٍؽ ّای جذاػاصی سا ؿشح دّذ 

 َدف کلی:

 ت ّای ٍیظُ ٍ آًتی تیَتیه تشاپیتیواسی ّای ػفًَی ٍ ػفًَت ّای اختلاكی دس تخؾ هشالثآؿٌایی تا هالحظات ػوَهی دس 

 :اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

  ِاتتال تِ ػفًَت سیَی اص ًظش تواع تا پاتَطى ّای هحیغی، ٍجَد ساُ َّایی هلٌَػی ، تی تحشوی عَالًی هذت ٍ تغزی

 ًاوافی سا ؿشح دّذ.

 .آًتی تیَتیه ّای هٌاػة سا تا تَجِ تِ تؼت آًتی تیَگشام ؿٌاختِ ٍ تىاس گیشد 

  ًمؾ ٍ اّویتchest –physio .سا دس جلَگیشی اص ػفًَت ّای سیَی تذاًذ 

 .اًَاع ػفًَت تیواسػتاًی سا تذاًذ 

 .سٍؽ ّای پیـگیشی اص ػفًَت دس تخؾ ّای ٍیظُ سا تیاى ًوایذ 



 د.اًَاع ٍػایل حفاظتی سا ًام تثش 

 .اًَاع هحلَل ّای ضذػفًَی ٍ واستشد آى سا ؿشح دّذ 

 ، فؼالیت الىتشیىی للة، هحَس الىتشیىی للة ECGآؿٌایی تا اًَاع لیذّای  َدف کلی:

 :اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

 فؼالیت الىتشیىی للة سا ؿشح دّذ. 

 ًمؾ ٍ اّویت اًَاع اؿتماق ّای للثی سا تذاًذ. 

 هحَس الىتشیىی للة تش اػاع هؼیش ػثَس دپَالسیضاػیَى دس للة سا تذاًذ. 

  اًَاع هَج ّای هَجَد دس یهECG سا تذاًذ. 

 

 آؿٌایی تا اًَاع آسیتوی ّای ػیٌَػی َدف کلی:

 :اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

 تشادی واسدی ػیٌَػی سا ؿشح دّذ. 

  سا تیاى وٌذػالئن تشادی واسدی ػیٌَػی. 

 اّویت دسهاى تشادی واسدی ػیٌَػی سا تذاًذ. 

 

 تاوی واسدی ػیٌَػی سا ؿشح دّذ. 

 ػالئن تاوی واسدی ػیٌَػی سا تیاى وٌذ. 

 اّویت دسهاى تاوی واسدی ػیٌَػی سا تذاًذ. 

 تفاٍت آسیتوی ػیٌَػی تٌفؼی ٍ غیش تٌفؼی سا تَضیح دّذ. 

 اّویت دسهاى آسیتوی غیش تٌفؼی سا تیاى وٌذ. 

  تغییشاتECG دس آسیتوی ّای ػیٌَػی سا تذاًذ. 

 

 آؿٌایی تا اًَاع آسیتوی ّای دّلیضی :َدف کلی

 

 :اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

 اًمثام صٍدسع دّلیضی سا تَضیح دّذ. 

 ػالئن الىتشٍواسدیَگشافی هشتَط تِ اًمثام صٍدسع دّلیضی سا تذاًذ. 

  دّلیضی سا تَضیح دّذتاوی واسدی حولِ ای. 

 الذاهات دسهاًی دس تاوی واسدی حولِ ای دّلیضی سا تیاى وٌذ. 

 فلَتش دّلیضی سا تَضیح دّذ. 



 اّویت دسهاى دس فلَتش دّلیضی سا تذاًذ ٍ تِ واسگیشد. 

 فیثشیالػیَى دّلیضی سا تَضیح دّذ. 

 اّویت دسهاى دس فیثشیالػیَى دّلیضی سا تذاًذ ٍ تِ واسگیشد. 

 

 تغٌی، آسیتوی ّای جاًىـٌال-آؿٌایی تا اًَاع تلَن ّای دّلیضی: َدف کلی

 :اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

  ِسا ؿشح دّذ 1تلَن دسج. 

 ِسا تیاى وٌذ 1تغییشات الىتشٍواسدیَگشافی هشتثظ تا تلَن دسج. 

  ِسا ؿشح دّذ 2تلَن دسج. 

 سا تیاى وٌذ 2جِتغییشات الىتشٍواسدیَگشافی هشتثظ تا تلَن دس. 

  ِ3تلَن دسج(CHBسا ؿشح دّذ ). 

 ِسا تیاى وٌذ 3تغییشات الىتشٍواسدیَگشافی هشتثظ تا تلَن دسج. 

 تغٌی سا تذاًذ ٍ تِ واسگیشد-الذاهات دسهاًی دس استثاط تا تلَن ّای دّلیضی. 

 اًَاع آسیتوی ّای جاًىـٌال سا تَضیح دّذ. 

  آسیتوی ّای جاًىـٌال سا تیاى وٌذتغییشات الىتشٍواسدیَگشافی هشتثظ تا. 

 دالیل تشٍص آسیتوی ّای جاًىـٌال سا تذاًذ. 

 الذاهات دسهاًی دس استثاط تا آسیتوی ّای جاًىـٌال سا تذاًذ ٍ تِ واسگیشد. 

 

 آؿٌای تا ػالین ، تـخیق ٍ دسهاى اًَاع آسیتوی ّای تغٌی َدف کلی:

 

 :اَداف اختصاصی 

 :داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ 

 اًمثام صٍدسع تغٌی سا تَضیح دّذ. 

 تغییشات الىتشٍواسدیَگشافی هشتَط تِ اًمثام صٍدسع تغٌی سا تذاًذ. 

   ُچگًَگی تشٍص پذیذ R on Tسا تَضیح دّذ. 

  الذاهات دسهاًی دس صهاى تشٍصR on T سا تیاى وٌذ. 

  اًَاعPVC تای طهیٌِ، تشی طهیٌِ ٍ وَادسی طهیٌِ سا ًام تثشد. 

  اّویت ؿٌاخت ٍ دسهاىPVC ّای خغشًان سا تذاًذ. 

 تاوی واسدی تغٌی سا تَضیح دّذ. 

  تغییشاتECG دس پذیذُ دٍسػادٍپَیٌت سا ؿشح دّذ. 

 فلَتش تغٌی سا تَضیح دّذ. 

 اّویت دسهاى دس فلَتش تغٌی سا تذاًذ ٍ تِ واسگیشد. 

 اًَاع فیثشیالػیَى تغتی سا تَضیح دّذ. 

 َى تغٌی سا تذاًذ ٍ تِ واسگیشداّویت دسهاى دس فیثشیالػی. 



 

 ٍ اًَاع پیغ هیىش ECGآؿٌایی تا اًفاسوتَع هیَواسد ٍ تغییشات  :َدف کلی

 :اَداف اختصاصی 

 داًؾجَدر پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ :

 Anterior MI سا تَضیح دّذ. 

  تغییشاتECG  دسAnterior MI سا ؿشح دّذ. 

 Antrolateral MI سا تَضیح دّذ. 

  تغییشاتECG  دسAntrolateral MI سا ؿشح دّذ. 

 Inferior MI سا تَضیح دّذ. 

  تغییشاتECG  دسInferior MI سا ؿشح دّذ. 

 Posterior MI سا تَضیح دّذ. 

  تغییشاتECG  دسPosterior MI سا ؿشح دّذ. 

 اّویت گزاؿتي پیغ هیىش دس تیواساى سا تذاًذ. 

  دّذعثمِ تٌذی پیغ هیىش ّا تش اػاع سٍؽ وذگزاسی سا ؿشح. 

 

 

 

 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
 ًشم افضاس پاٍس پَیٌت 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی         در ًظز داریذ؟ درعی خبفی ثزای هؼزفی ثِ داًؾجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

 :دس كَست ٍجَد جذٍل صیش سا تىویل وٌیذ 

 هؾخقبت کتبة ؽبهل ػٌَاى، ًَیغٌذگبى،هتزجویي، اًتؾبرات، عبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هؾخـ  ففحبت ٍ  فقل

 هطبلؼِؽذُ ثزای 



 The ICU book. Paul L, Marino .latest ed. 

 Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E، burford .latest 

ed. 

 Basic of anesthesia. Robert K. Stoelting D.Miller. Latest ed 

 Respiratory care Equipment. Richard D.& et al. latest ed 

  ُپل ال هاسیٌَ. هتشجویي: ا هشادی همذم، ج ػاهی. اكَل هشالثت ّای ٍیظICU  هاسیٌَ. اًتـاسات

 1399تـشی. تْشاى. 

  م راوشی همذم، م ػلی اكغش پَس. هشالثت ّای پشػتاسی ٍیظُ دس تخؾccu ،icu  دیالیض. اًتـاسات ٍ

 .1399اًذیـِ سفیغ. تْشاى 

  م ػؼىشی. هشالثت ّای پشػتاسی ٍیظُ دس تخؾccu ،icu . 1397ٍ دیالیض. ٍیشایؾ چْاسم 

 

 

 ًَیغٌذگبى، هجلِ، عبل ٍ ؽوبرُ اًتؾبر ٍ ففحبتهؾخقبت هقبلِ ؽبهل ػٌَاى، 
ًحَُ دعتزعی داًؾجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 هؾخقبت ؽبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای 

 ** اریذثبرگ
 * حضَسی تؼزیف ٍاحذ هزاقجت ّبی ٍیضُ 

 * حضَسی کٌتزل ػفًَت در ثخؼ ّبی ٍیضُ 
 * حضَسی هبًیتَریٌگ ّوَدیٌبهیک 

 * حضَسی ؽَک 
 * حضَسی ًبرعبیی تٌفغی 
 * حضَسی تَْیِ هکبًیکی 
 * حضَسی اختالالت ؽبیغ آة ٍ اکتزٍلیت ّب 
 * حضَسی اًبلیش گبسّبی خَى ؽزیبًی 
ضبیؼبت حبد هغشی ٍ ًَرٍهبعکَالر ٍ رٍػ ّبی اهتیبس  

 ثٌذی ثیوبراى

 * حضَسی

 * حضَسی درد ثیوبراىخَاة ٍ ادارُ  
 * حضَسی هقذهِ ای ثز الکتزٍکبردیَگزام 
 * حضَسی اریتوی ّبی عیٌَعی ٍ دّلیشی 



 

 

  دس كَستی وِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی )هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اػالیذ ٍ ...( ػالٍُ تش

، هـخلات آى سا روش وٌیذ ٍ  تِ داًـجَیاى هؼشفی وٌیذ هٌجغ درعیوتاب فَق یا تِ تٌْایی تِ ػٌَاى 

 آى سا ضویوِ ًواییذ: فبیل

 
 ٍ ... اػت. ّبی دیگز داًؾگبُرٍی عبهبًِثز اری ؽذُ ذهحتَای ثبرگ، آهَصؿیجضٍُ، فیلن اػالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

  هٌجغ دس كَستی وِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی )هاًٌذ وتاب، هجوَػِ اػالیذ، جضٍُ ٍ ...( سا تِ ػٌَاى

، هـخلات واهل آى سا روش وٌیذ. )دس ػاهاًِ لؼوتی جذاگاًِ تشای  تِ داًـجَیاى هؼشفی وٌیذ هطبلؼِ ثیؾتز

 ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.(

.  
1 ..................................................................................................................................................................................................................................  

2 ..................................................................................................................................................................................................................................  

3 ..................................................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

  تکًيىیآزمًن َای 

 خیش   تلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا تشای دسع خَد1

 ّا سا روش وٌیذ.دس كَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَى 

 هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف هْلت پبعخ دادى داًؾجَیبى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ؽوبرُ
 

 

 

 

 هتؼالثا اػالم هی ؿَد.             تـشیحی -تؼتی  آصهَى هیاى تشم 

 

 * حضَسی اریتوی ّبی ثطٌی 

 * حضَسی ثلَک ّبی دّلیشی ٍ ثطٌی 
 * حضَسی ّیپز تزٍفی دّلیشی ٍ ثطٌی 
 * حضَسی اًفبرکتَط قلجی ، اًَاع پیظ هیکز 



 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريژ 

 پزٍصُ درعی 

 خیش  تلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیاى تشم . آیا تشای دسع خَد پشٍطُ پایاى تشم 1

َیؼیذ:             دس كَست پاػخ هثثت ؿشح هختلش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا ٌت

..........................................................................................................................................................................................................  

................... .................................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 ًوشُ 8 آسهَى هیبى تزم

 ًوشُ 10 آسهَى پبیبى تزم

 2 ؽزکت فؼبل در کالط ٍ حضَر ٍ غیبة

 

 چٌذ گضیٌِ ای خَاّذ تَد. -تی تشویثی اص ػَاالت كحیح ٍ غلظػَاالت اسصؿیا

 

 مقررات 

اص داًـجَیاى ػضیض اًتظاس هی سٍد وِ تا تَجِ تِ اّویت ٍ حؼاػیت دسع ٍ تٌَع هغالة ٍ هحذٍدیت صهاًی 

 ٍ تِ هٌظَس تْشُ تشداسی ّش چِ تیـتش تِ ًىات صیش تَجِ ًوایذ : 

 هَصؿی هی تاؿذ.آغیثت هجاص عثك همشسات آییي ًاهِ  (1

 ایش آصهَى ّا ٍ پایاى تشم.ػاًجام تىالیف ٍ ؿشوت دس آصهَى ّای داخل والع )وَئیض( ٍ  (2

  .هی تاؿذٍ تـشیحی اهتحاى پایاى تشم تِ كَست ػؤاالت چٌذ گضیٌِ ای  ًحَُ (3

هشاجؼِ تِ هٌاتغ هؼشفی ؿذُ جْت هغالؼِ تیـتش ٍ دس كَست ٍجَد ّش گًَِ اؿىال ٍ ػَال دس ػاػتْای  (4

 .هـاٍسُ تا ایٌجاًة هغشح ًوائیذ

 :10حذالل ًوشُ لثَلی 



  : عثك همشسات آهَصؿی هی تاؿذ. تؼذاددفؼات هجاص غیثت دس والع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010-0011در ویمسال ايل سال تحصیلی  0011اوشجًيان ًَشبری يريدی  يژٌ دمراقبت َای ي درس زماوبىدی جديل



 تاسیخ اسائِ

اعتبًذارّبی ثخؼ  -ٍاحذ هزاقجت ّبی ٍیضُتؼزیف  13 -15دٍؿٌثِ  21/6/1401

  ٍیضُ

 آصهَى هیاى تشم تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه

 آصهَى هیاى تشم تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه کٌتزل ػفًَت در ثخؼ ّبی ٍیضُ 13 -15ؿٌثِ  دٍ 28/6/1401

)کبپٌَهتزی، پبلظ اکغی  هبًیتَریٌگ ّوَدیٌبهیک 13-15ؿٌثِ  دٍ 4/7/1401

 ...( CVPهتزی، 

 آصهَى هیاى تشم تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه

 13-15 دٍؿٌثِ 11/7/1401

 

 آصهَى هیاى تشم تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی دوتش سضَی ؽَک 

 آصهَى هیاى تشم تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی دوتش سضَی (ARDSًبرعبیی تٌفغی) 13-15ؿٌثِ  دٍ 18/7/1401

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی دوتش سضَی تَْیِ هکبًیکی)هذّبی ًٍتیالتَر( 13-15ؿٌثِ  دٍ 25/7/1401

 آصهَى هیاى تشم

 13-15 دٍؿٌثِ 2/8/1401

 

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی دوتش سضَی تَْیِ هکبًیکی)رٍػ ّبی جذاعبسی اس ًٍتیالتَر(

 آصهَى هیاى تشم

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی دوتش سضَی اختالالت ؽبیغ آة ٍ الکتزٍلیت ّب 13-15ؿٌثِ  دٍ 9/8/1401

 آصهَى پایاًی

 جلغِ اٍل( 7)هجبحث آسهَى هیبى تزم 13-15 دٍؿٌثِ 16/8/1401
 

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی دوتش سضَی ABGتفغیز  13-15ؿٌثِ  دٍ 23/8/1401

 آصهَى پایاًی

ضبیؼبت حبد هغشی ٍ ًَرٍهبعکَالر ٍ رٍػ ّبی اهتیبس  13-15ؿٌثِ  دٍ 30/8/1401

 ثٌذی ثیوبراى

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه

 آصهَى پایاًی

درد، پیؾگیزی اس سخن ثغتز در ثخؼ خَاة ٍ ادارُ  13-15دٍ ؿٌثِ  7/9/1401

  ّبی ٍیضُ

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه

 آصهَى پایاًی

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه هقذهِ ای ثز الکتزٍکبردیَگزام 13-15دٍ ؿٌثِ  14/9/1401

 آصهَى پایاًی

تؾخیـ، درهبى اًَاع آریتوی ّبی عیٌَعی ػالین،  13-15دٍ ؿٌثِ  21/9/1401

 ٍ دّلیشی

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه

 آصهَى پایاًی

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه ػالین، تؾخیـ، درهبى اًَاع آریتوی ّبی ثطٌی 13-15دٍ ؿٌثِ  28/9/1401

 آصهَى پایاًی

ػالین، تؾخیـ، درهبى اًَاع ثلَک ّبی دّلیشی ٍ  13-15ؿٌثِ دٍ  5/10/1401

 ثطٌی

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه

 آصهَى پایاًی

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه ّیپز تزٍفی دّلیشی ٍ ثطٌی 13-15دٍ ؿٌثِ  12/10/1401

 آصهَى پایاًی

 13-15دٍؿٌثِ  19/10/1401

 

 تىلیف تَاشم افضاس تَلیذ هحً حضَسی ػشواس خاًن ػَخه اًَاع پیظ هیکز – ECGاًفبرکتَط قلجی، تغییزات 

 آصهَى پایاًی

 آسهَى پبیبى تزم 

 



 

 


