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1 11/7/101  10-8  

سازمان جهانی بهداشت های مختلف و  از دیدگاه  و بهبودی  متیسالتعریف 

 ، حقوق بیمار  ، توجهات روحی و روانی نیازهای اساسی انسان ، 

 

 خانم بخشا   

2 11/7/101  بر آن عوامل موثرو  کنترل عالیم حیاتی تعریف 12-10 

و عوامل تاثیر گذار بر فشارخون،  علللزوم کنترل فشار خون و   

 و علل و درمان آن هایپر تانسیون نسیون و هیپوتا

 

 خانم بخشا  

3 23/7/101  )درجه حرارت و تنفس( 12-10 

تعریف درجه حرارت ، عوامل تاثیر گذار بر درجه حرارت  ، تعریف 

 هیپرترمی و هیپوترمی و چگونگی کنترل آن

تنفس طبیعی  و عوامل موثر بر تنفس  ، فرق بین تنفس طبیعی و 

ار ، اصطالحات رایج در ارتباط با تنفس مشکل دار تنفس مشکل د

 ختالالت تنفس،ا

 

 خانم حیدری 

1 30/7/101 و عوامل تاثیر گذار برنبض ،تالیکاردی و  علللزوم کنترل نبض و  10-8 

و  برادیکاردی و عوامل تاثیر گذار بر اختالالت ریتم و ریت قلب

 چگونگی کنترل بیمار دچار اختالالت نبض 

 شاخانم بخ  

5 30/7/101 اصول اولیه دارو درمانی و نحوه محاسبه دارویی و نکات ایمنی در  12-10 

 استعمال داروها

 

 حیدریخانم 

1 7/8/101 دارو  -اشکال مختلف دارویی و اندیکاسیون و کنتر اندیکاسیون آن ها       10-8 

 درمانی وریدی

 خانم بخشا

وسیله تزریق عضالنی ، ،تزریق جلدی و زیر روش های رسانیدن دارو به  12-10 7/8/101 7

 محاسبات دارویی -جلدی

 حیدری

جهیزات اتاق تاریخچه اتاق عمل ، تفکیک و شناخت فضاهای فیزیکی و ت 10-8 11/8/101 8

 اصول ایمنی و حفاظتی کار در اتاق عمل  ،عمل استانداردها

 خانم بخشا
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  در اتاق عمل جراحی و بیهوشی

 خانم بخشا

 -اصول ایمنی )تغییر وضعیت دادن بیمار بر روی تخت و نکات ایمنی 12-10 28/8/101 13

 حفاظت فردی(

 خانم حیدری

ده سازی بیمار برای انواع اعمال جراحی ، اصول پذیرش بیمار در بخش و آما 10-8 5/9/101 11
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18 19/9/101  10-8  بخشاخانم  آشنایی با روش ها و نحوه اداره راه هوایی بیمار و عوارض مربوطه روشهای 

  پراتیک -کار عملیعناوین     
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