
 فرم طرح درض دٍرُ
 داًؽگاُ علَم پسؼکی ٍ خذهات بْذاؼتی درهاًی گلعتاى

 

 هراقبت ّای ٍیصًُام درض :  

 8-10ظِ ؼٌبِ  تاریخ برگساری : 1400-1401تحصیلی   دٍم  ًیوعال طَل دٍرُ :

 داًؽکذُ پیراپسؼکی هحل برگساری : ٍاحذ ًظری 2: تعذاد ٍاحذ 

 فیسیَپاتَلَشی ًیاز :پیػ   ظرکار خاًن حیذری : هذرض

 پیَظتِ َّؼبریًا کارؼٌاظی  3رؼتِ ٍ هقطع تحصیلی فراگیراى : ترم 
 

هزاقثت ّای آضٌایی داًطجَ تا رٍش ّای جذیذ هزاقثتی، تطخیصی ٍ درهاًی تیواراى در ٍضؼیت تحزاًی ٍ ًحَُ کارتزد ٍسایل، تجْیشات ٍ ًحَُ ادارُ تخص  : کلیَذف 

 ٍیژُ

ّا، قَاًیي ٍ ًحَُ ادارُ تخص هزاقثت ّای ٍیژُ آضٌا ضذُ، کارتزد ٍ ًگْذاری ٍسایل ٍ تجْیشات، رٍش ّای درس داًطجَ تا تطکیالت، استاًذارددر ایي ضرح درس:  

 .گیزًذهی ٍیژُ ّستٌذ را فزا ٍ ًحَُ هزاقثت اس تیواراى تذحال تا اختالالت دستگاُ ّای هختلف تذى کِ ًیاسهٌذ تَجْات ، تَاًثخطی تیواراى تطخیصی ٍ درهاى، کٌتزل ػفًَت

 : در راستای ّز ّذف کلی، تِ اّذاف رفتاری سیز دست یاتٌذ پس اس طی دٍرُ تایذ یاى: داًطجَ اَذاف اختصاصی
 ذٌرا تطزیح کٌٍ اًَاع آى ٍیژگی ّای تخص هزاقثت ٍیژُ  .1

 ذًضَآضٌا  استاًذاردّا، خط هص پذیزش تیواراى، تجْیشات ضزٍری، کارکٌاى، تخص هزاقثت ٍیشُ هکاى، ٍسایل ٍ اهکاًاتتا  .2

 تا قَاًیي، اصَل اخالقی ٍ هسالِ پایاى سًذگی آضٌا ضَد. .3

 ذ.ٌکارتزد  آًْا در تخص هزاقثت ٍیژُ ضزح دّمانیتورینگ های همودینامیک  و  .4

 ذٌضزح دّ) گاسّای خًَی ضزیاًی، پالس اکسیوتزی، کاپٌَگزافی ٍ ..( را هاًیتَریٌگ  ّای تٌفسی   .5

 مراقبت از راه هوایی بیماران و اصول صحیح تخلیه ترشحات راههای هوایی را شرح دهنذ. .6

 ذ.ٌرا تَضیح دّ ٍ آئزٍسل تزاپی ٍش ّای اکسیژى درهاًیٍسایل ٍ ر .7

 هزاقثت رٍاًی، خَاب ٍ ادارُ درد تیواراى را تَضیح دٌّذ. .8

 .ذٌتغذیِ درهاًی در تخص هزاقثت ٍیژُ را تَضیح دّ .9

 (، پیطگیزی اس سخن تستز ٍ دفَرهیتی اًذام ّا را تَضیح دٌّذ.DVTَس ٍریذ ػوقی )پیطگیزی اس تزٍهث .11

 اختالالت شایع آب و الکترولیتها را شرح دهنذ. .11

اى ساس ) ضَک، آریتوی ّای ضایغ قلثی، ایسکیوی ٍ اًفارکتَس حاد ػضلِ قلة، ًارسایی قلة، ضزتهالحاظات ٍیژُ ٍ هزاقثت اس تیواراى دچار اختالالت قلثی ػزٍقی .12
 ذ.ٌرا در تخص هزاقثت ّای ٍیژُ  تَضیح دّ ّا( 

ًارسایی تٌفس، پٌَهًَی ّای اکتساتی در تیوارستاى، آسن، تیواریْای هشهي اًسذادی راُ َّا 1هالحظات ٍیژُ ٍ هزاقثت اس تیواراى دچار اختالالت تٌفسی .13

 ذ.ٌهزاقثت ّای ٍیژُ  تَضیح دّرا در تخص ( PE، آهثَلی ریِ ) ((ARDS(، سٌذرم سجز تٌفسی تالغیي COPDیی)

 ضایؼات حاد هغشی ٍ ًَرٍهاسکَالر، رٍضْای اهتیاس دّی تیواراى، صذهات ًاضی اس ضزتِ را ضزح دٌّذ. .14

 تا اختالالت گَارضی را تَضیح دٌّذ هالحظات ٍیژُ ٍ هزاقثت اس تیوار .15

 ذ.ٌدّهالحظات ٍیژُ ٍ هزاقثت اس تیواری ّای کلیَی در تخص هزاقثت ّای ٍیژُ  تَضیح  .16

 ذ.ٌهالحظات ٍیژُ ٍ هزاقثت اس تیواری ّای  سیستن اًذٍکزیي در تخص هزاقثت ّای ٍیژُ  تَضیح دّ .17

وار )هَارد ٍ هؼیارّای استفادُ اس تَْیِ هکاًیکی، هذّای ًٍتیالسیَى، تٌظین اٍلیِ دستگاُ ًٍتیالتَر، ػَارض تَْیِ هکاًیکی، هزاقثت اس تیتَْیِ هکاًیکی  اصَل  .11
 تَْیِ هکاًیکی، رٍضْای جذاساسی تیوار اس دستگاُ ٍ...( را تَضیح دٌّذ.تحت درهاى تا 

 ذ.ٌتَضیح دّرا  ، آًتی تیَتیک تزاپی ٍ هسالِ تذاخل دارٍییدر تخص هزاقثت ّای ٍیژُ ٍ ػفًَتْای اختصاصی تیواری ّای ػفًَی ػوَهی هالحظات  .19

 ذ.َتزاپی قفسِ سیٌِ ٍ اًذاهْا ٍ تَاًثخطی تیواراى را ضزح دٌّفیشی .21

 



 فْرظت هحتَا ٍ ترتیب ارائِ درض

 

 هذرض عٌاٍیي ظاعت تاریخ ردیف

 خاوم حیذری تعطیل رسمی 8-01سٍ ضىثٍ  10/12/400 1

تخطُای قًاویه ي  امکاوات ي تجُیسات -هراقبت ٍیصُ بخػ هفاّین  ٍ  ٍیصگیْای 8-01سٍ ضىثٍ  17/12/400 2

 يیژٌ

 خاوم حیذری

ًاب تیماران در تخص اصًل اخالقی، مسائل پایان حیات ي خمراقثت رياوی،  8-01سٍ ضىثٍ  24/12/400 3

 مراقثتُای يیژٌ 

 خاوم حیذری

مًارد ماویتًریىگ َمًدیىامیک در تخطُای يیژٌ ي مذاخالت مراقثتی در ترخًرد تا  8-01سٍ ضىثٍ  16/1/401 4

 غیر طثیعی 

 خاوم حیذری

 خاوم حیذری يسایل ي ريضُای مختلف اکسیژن درماوی -در تخص َای يیژٌماویتًریىگ تىفسی  8-01سٍ ضىثٍ  23/1/401 5

کىترل ًَضیاری ي پایص سیستم عصثی در تخص مراقثت َای -ضایعات حاد مغسی 8-01سٍ ضىثٍ  30/1/401 6

 يیژٌ

 خاوم حیذری

 خاوم حیذری ٍیژُتغذیِ درهاًی در تخص هزاقثت -هالحظات ٍیژُ در اختالالت گَارضی 8-01سٍ ضىثٍ  6/2/401 6

 خاوم حیذری تعطیل رسمی 8-01سٍ ضىثٍ  13/2/401 7

 خاوم حیذری  مالحظات يیژٌ در تیماری َای کلیًی در تخص مراقثت َای يیژٌ 8-01سٍ ضىثٍ  20/2/401 8

 خاوم حیذری اختالالت ضایع آب ي الکتريلیت 8-01سٍ ضىثٍ  27/2/401 9

يیژٌ در تیماران دچار اختالالت دستگاٌ قلة ي عريق در تخص مراقثت مالحظات  8-01سٍ ضىثٍ  3/3/401 10

 َای يیژٌ

 خاوم حیذری

مالحظات يیژٌ در کىترل عفًوت در تخص َای  -عفًوتُای ضایع تخطُای يیژٌ 8-01سٍ ضىثٍ  10/3/401 11

 يیژٌ

 خاوم حیذری

 حیذریخاوم  تًُیٍ مکاویکی ي اصًل پایٍمفاَیم  8-01سٍ ضىثٍ  17/3/401 12

ريش  -مذَای تىفسی پرکارترد تًُیٍ مکاویکی ي مراقثتُای پرستاری تیماران 8-01سٍ ضىثٍ  24/3/401 13

 جذاسازی تیمار  از يوتیالتًر

 خاوم حیذری

 خاوم حیذری اختالالت ضایع اسیذ ي تاز 8-01سٍ ضىثٍ  31/3/401 14

اصًل مراقثت تیماران تستری در تخص مراقثت يیژٌ ) مراقثت از راٌ ًَایی،  8-01سٍ ضىثٍ  7/4/400 15

 ...( پیطگیزی اس سخن تستز ي DVT اتصاالت تیماران، مراقثت از چطم،، 

 خاوم حیذری

 

 تاضذ. هی پاسخ ٍ پزسص آهَسضی، ًوایص فیلن اسالیذ، اس استفادُتحث گزٍّی،  آهَسش تِ ضیَُ سخٌزاًی،  رٍغ تذریط : 

 : ایف ٍ تکالیف داًؽجَظٍ
 هطالؼِ قثلی 

  هطارکت فؼال در پزسص ٍ پاسخ

 :در ًورُ پایاًی آىظْن ٍ درصذ  رٍغ ارزؼیابی داًؽجَ
 % ًوز11ُ   ) پزسص ٍ پاسخ کتثی ٍ ضفاّی(، حضَر تِ هَقغ در کالس: هطارکت فؼال در کالس

  % ًوز25ُتزم:  هیاى اسهَى
 % ًوز65ُ    :آسهَى ًْایی 
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