
 فرم طرح درس دٍرُ
 داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی گلستاى

 

 اصَل هراقبت ّای ٍیژًُام درس :  

 8-10، چْارضٌبِ ّا  14-16طٌبِ یک تاریخ برگساری : 1399-1400تحصیلی   اٍل  ًیوسال طَل دٍرُ :

 داًطکذُ پیراپسضکی هحل برگساری : ٍاحذ ًظری 3: تعذاد ٍاحذ 

 (2اصَل پایِ دارٍضٌاسی ٍ بیواریْای داخلی جراحی ) پیص ًیاز :  سرکار خاًن حیذری : هذرس

 کارضٌاسی پیَستِ َّضبری5رضتِ ٍ هقطع تحصیلی فراگیراى : ترم 
 

هزاقبت ّای آضٌایی داًطجَ با رٍش ّای جذیذ هزاقبتی، تطخیصی ٍ درهاًی بیواراى در ٍضؼیت بحزاًی ٍ ًحَُ کاربزد ٍسایل، تجْیشات ٍ ًحَُ ادارُ بخص  : کلیَذف 

 ٍیژُ

ْذاری ٍسایل ٍ تجْیشات، رٍش ّای ّا، قَاًیي ٍ ًحَُ ادارُ بخص هزاقبت ّای ٍیژُ آضٌا ضذُ، کاربزد ٍ ًگدر ایي درس داًطجَ با تطکیالت، استاًذاردؽزح درط:  

اسهٌذ تَجْات ٍیژُ ّستٌذ را تطخیصی ٍ درهاى، هزاقبت ّای تٌفسی، تَاًبخطی، کٌتزل ػفًَت ٍ ًحَُ هزاقبت اس بیواراى بذحال با اختالالت دستگاُ ّای هختلف بذى کِ ًی

 .گیزًذهی فزا

 : در راستای ّز ّذف کلی، بِ اّذاف رفتاری سیز دست یابٌذ پس اس عی دٍرُ بایذ یاى: داًطجَ اَذاف اختصاصی
 ذٌٍیژگی ّای بخص هزاقبت ٍیژُ را تطزیح کٌ .1

 ذ.ًضَآضٌا با هلشٍهات ٍ هحیظ بخص هزاقبت ٍیشُ  .2

 ذ.ٌخصَصیات پزستاراى بخص ٍیژُ را بیاى کٌ .3

 .ذٌاصَل هزاقبت اس بیواراى بستزی در بخص هزاقبت ٍیژُ را تَضیح دّ .4

 ذٌاستفادُ در بخص ٍیشُ را بطٌاسهایؼات هَرد  .5

 ذ.ٌتَضیح دّدر بخص هزاقبت ٍیژُ را ّز یک اس هایؼات هَرد استفادُ کابزد یب اهشایا ٍ هؼ  .6

 ذ.ٌهیشاى عبیؼی الکتزٍلیت ّای هْن پالسوا ٍ ػولکزد آًْا ٍ اختالالت هزبَط بِ ّزیک را بیاى ًوای .7

 ذٌهیک بیواراى بخص ٍیژُ را بطٌاسدارٍّای رایج هَرد استفادُ جْت تثبیت ٍضؼیت ّوَدیٌا .8

 .ذًاًَاع تَْیِ هکاًیکی را ًام ببز .9

 ذ.ٌهذّای قابل تٌظین را بزای ًٍتیالسیَى ًام بزدُ ٍ تفاٍت آًْا را ضزح دّ .11

 ذ.ٌتاثیز تَْیِ هکاًیکی را بز سیستن ّای هختلف بذى ضزح دّ .11

 ذ.ٌهالحظات پزستاری در استفادُ اس ًٍتیالتَرّا را ضزح دّ .12

 ذ.ًٌبی تَْیِ هکاًیکی را تَضیح  دّػَارض جا .13

 ذ.ٌرٍش ّای جذاساسی بیوار را اس دستگاُ تَْیِ هکاًیکی تَضیح دّ .14

 ذٌضزح دّهاًیتَریٌگ  ّای تٌفسی  ٍ کاربزد  آًْا در بخص هزاقبت ٍیژُ  .51

 ذ.ٌضزح دّکاربزد  آًْا در بخص هزاقبت ٍیژُ مانیتورینگ های همودینامیک  و  .51

 ذ.ٌبیواراى دچار اختالالت تٌفسی را در بخص هزاقبت ّای ٍیژُ  تَضیح دّ هالحظات ٍیژُ ٍ هزاقبت اس .17

 ذ.ٌضزح دّاختالالت ضایغ اسیذ باس را  .18

 ذ.ٌهالحاظات ٍیژُ ٍ هزاقبت اس بیواراى دچار اختالالت قلبی ػزٍقی را در بخص هزاقبت ّای ٍیژُ  تَضیح دّ .19

 .را تَضیح دّذ  در بخص هزاقبت ّای ٍیژُ ّذف اس فیشیَتزاپی .21

 ذ.ٌتَضیح دّرا تکٌیک ّای هَرد استفادُ در فیشیَتزاپی قفسِ سیٌِ در بخص هزاقبت ّای ٍیژُ  .21

 ذ.ٌاًَاع رٍش ّای اکسیژى درهاًی را تَضیح دّ .22

 .ذٌتغذیِ درهاًی در بخص هزاقبت ٍیژُ را تَضیح دّ .23

 ذ.ٌدر بخص هزاقبت ّای ٍیژُ  تَضیح دٍّ هزاقبت اس بیواری ّای ػفًَی هالحظات ٍیژُ  .24

 ذ.ٌهالحظات ٍیژُ ٍ هزاقبت اس بیواری ّای کلیَی در بخص هزاقبت ّای ٍیژُ  تَضیح دّ .25

 ذ.ٌهالحظات ٍیژُ ٍ هزاقبت اس بیواری ّای  سیستن اًذٍکزیي در بخص هزاقبت ّای ٍیژُ  تَضیح دّ .26

 



 فْرست هحتَا ٍ ترتیب ارائِ درس

 

 هذرس عٌاٍیي ساعت تاریخ ردیف

 خاوم حیذری هراقبت ٍیژُ بخص هفاّین  ٍ  ٍیژگیْای تاریخچٍ ػلم مزاقثت َای يیضٌ،  61-61ؾىثٍ یک 23/6/99 1

ماویتًریىگ َمًدیىامیک در تخؾُای يیضٌ ي مذاخالت مزاقثتی در تزخًرد تا مًارد  61-61ؾىثٍ یک 30/6/99 2

 غیز طثیؼی

 خاوم حیذری

مذاخالت داريیی ي مزاقثتی در تزخًرد تا ماویتًریىگ تىفغی در تخؼ َای يیضٌ ي  61-61ؾىثٍ یک 6/7/99 3

 فیشیًتزاپی تىفغی-مًارد غیز طثیؼی

 حیذریخاوم 

 خاوم حیذری ريػ َای اکغیضن تزاپی 61-61ؾىثٍ یک 13/7/99 4

 خاوم حیذری کىتزل ًَؽیاری ي پایؼ عیغتم ػصثی در تخؼ مزاقثت َای يیضٌ 61-61ؾىثٍ یک 20/7/99 5

 خاوم حیذری تیماری َای کلیًی در تخؼ مزاقثت َای يیضٌمالحظات يیضٌ در   27/7/99 6

  تؼطیل رعمی  4/8/99 6

 -تیزيییذ -مزاقثت يیضٌ اس تیماران تا اختالالت آوذيکزیه )ايرصاوظ َای دیاتت 61-61ؾىثٍ یک 11/8/99 7

 پاراتیزيییذ(

 خاوم حیذری

دعتگاٌ قلة ي ػزيق در تخؼ مزاقثت  مالحظات يیضٌ در تیماران دچار اختالالت 61-61ؾىثٍ یک 18/8/99 8

 جلغٍ( 2َای يیضٌ )

 حیذریخاوم 

 خاوم حیذری تغذیٍ در تخؼ مزاقثت َای يیضٌ 61-61ؾىثٍ یک 25/8/99 9

 حیذریخاوم  عقًط در آی عی یً – سخم تغتز 61-61 ؾىثٍیک 2/9/99 10

 خاوم حیذری مالحظات يیضٌ در کىتزل ػفًوت در تخؼ َای يیضٌ 61-61ؾىثٍ یک 9/9/99 11

 خاوم حیذری تًُیٍ مکاویکیمفاَیم پایٍ  61-61ؾىثٍ یک 16/9/99 12

 خاوم حیذری مذَای تىفغی پزکارتزد تًُیٍ مکاویکی ي مزاقثتُای پزعتاری تیماران 8-61 چُارؽىثٍ 19/9/99 13

 خاوم حیذری اختالالت ؽایغ اعیذ ي تاس 61-61ؾىثٍ یک 23/9/99 14

اصًل مزاقثت تیماران تغتزی در تخؼ مزاقثت يیضٌ ) مزاقثت اس راٌ ًَایی،  8-61 چُارؽىثٍ 26/9/99 15

 ي ...( DVTاتصاالت تیماران، مزاقثت اس چؾم،، 

 خاوم حیذری

ي وحًٌ آمادٌ عاسی ي   در تخؼ مزاقثت يیضٌ پزکارتزد مًثز تز َمًدیىامیکداريَای  61-61ؾىثٍ یک 30/9/99 16

 امحاعثٍ ديس صحیح آوُ

 حیذریخاوم 

 خاوم حیذری اوًاع محلًل َای تشریقی 8-61 چُارؽىثٍ 3/10/99 17

 خاوم حیذری اختالالت ؽایغ آب ي الکتزيلیت َا 61-61ؾىثٍ یک 7/10/99 18

تؼامل مىاعة تا اػضای             -گشارػ وًیغی صحیح پزعتاری در تخؼ َای يیضٌ 8-61 چُارؽىثٍ 10/10/99 19

 خاوًادٌ تیماران تغتزی

 خاوم حیذری

 خاوم حیذری پزعؼ ي پاعخ ي رفغ اؽکال 61-61 یکؾىثٍ 14/10/99 20
 

 باضذ. هی پاسخ ٍ پزسص آهَسضی، ًوایص فیلن اسالیذ، اس استفادُ آهَسش بِ ضیَُ سخٌزاًی،  رٍش تذریس : 

 : ایف ٍ تکالیف داًطجَظٍ
 هغالؼِ قبلی 

  هطارکت فؼال در پزسص ٍ پاسخ

 :در ًورُ پایاًی آىسْن ٍ درصذ  داًطجَرٍش ارزضیابی 
 % ًوز11ُ   ) پزسص ٍ پاسخ کتبی ٍ ضفاّی(، حضَر بِ هَقغ در کالس: هطارکت فؼال در کالس

  % ًوز61ُتزم:  هیاى اسهَى
 % ًوز31ُ     :آسهَى ًْایی 

 8102برونر سودارث -کتاب ای سی یو تالن -کتاب آی سی یو پل مارینو -کتاب آی سی یو حسین شیری و مالحت نیکروان :هٌابع هطالعِ 

 


