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 5 تؼداد ياحد:                 □ر آمًزی ا       وًع درس:        تئًری           ػملی  مراقبتُبی يیژٌػىًان درس بٍ طًر کبمل: 
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  □مراحل ارزشیببی                     مرحلٍ ای                     تکًیىی

 ........درصد از ومرٌ وُبیی19فؼبلیت داوشجً اوجبم تکبلیف حضًر ي غیبة .........
 ..............درصد از ومرٌ وُبیی39امتحبن میبن ترم.............................................

 .................درصد از ومرٌ وُبیی59ئیسَبی اوجبم شدٌ.......................................کً
 ...................درصد از ومرٌ وُبیی09امتحبن پبیبن ترم...........................................

  □جًر کردوی              □غلطي چىد گسیىٍ ای          صحیح            □تشریحی             □وًع امتحبن میبن ترم        شفبَی 
   □جًر کردوی               □غلط ي چىد گسیىٍ ای         صحیح            □تشریحی             □وًع امتحبن پبیبن ترم        شفبَی 

 

ان بیماران در ًضعیت بحرانی ً نحٌه کار با ًسایل ً آشنایی دانشجٌ با رًش ىای جذیذ مراقبتی ، تشخیص ً درمدرس:  شرحی از 

 تجيیزات بخش ًیژه  ً مذیریت آن

 

 

 مىببغ اصلی تدریس درس مًرد وظر:
1- Basic of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Latest ed. 

2- The  ICU book. Paull. Marino. Latest ed. 

3- Critical care hand book of Massachusetts general hospital. William E, Hurford. Latest ed.  

4- Respiratory care equipment. Richard D & et al. Latest ed.  

2-  مالحت ویک ريان. مراقبتهای يیژٌ درICU. اوتشارات وًر داوش. آخریه ، 

 . 1382، ترجمٍ پًران سامی. اوتشارات بشری. ICUپل ماریىً. کتاب کامل  -6

 

 
 

 

 

 

 



 

 : درط اّذاف كلي

آؽٌایي داًؾجَ با رٍػ ّای جذیذ هزاقبتي ، تؾخیص ٍ درهاى بیواراى در ٍضؼیت بحزاًي ٍ ًحَُ كار با ٍعایل ٍ تجْیشات 

 بخؼ ٍیضُ  ٍ هذیزیت آى

 

 

 52/6/09 *جلغِ اٍل

 پزٍیش ػضذیًام هذرط: 

 آؽٌایي با درط ٍخصَصیات بخؾْای ٍیضُػٌَاى هبحث: 

 اّذاف اختصاصي: 
 را ًام ببزد صیات فیشیکي بخؼخصَ -1

 ضُ را لیغت كٌذ ی پذیزػ بیوار در بخؼ ّای ٍیاعتاًذاردّا  -5

 السم در بخؼ ٍیضُ را بٌَیغذٍعایل   -3

  اعتزط ّا ٍ هٌابغ آى را بزای بیوار ٍ پزعتار ًام ببزد -0

2-  

 

 □رٍاًي حزكتي                       ػاطفي                       حیطِ :   ؽٌاختي 

 عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّيػ آهَسؽي: رٍ

 لپ تاپ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَرٍعیلِ كوك آهَسؽي: 

 

 19/2/09-3/2 ٍ عَم *جلغِ دٍم

 ػضذیًام هذرط: 

 اّذاف اختصاصي:فیشیَلَصی تٌفظ ٍ تبادل گاسّا ٍ راُ ّای َّایيػٌَاى هبحث: 

 تؼاریف تَْیِ ٍ تٌفظ را بٌَیغذ -1

 َى را ًام ببزدػَاهل هزبَط بِ تبادل گاس بیي آلَئَل ٍ خ -5

 فؾار گاس داخل ؽزیاى را هحاعبِ ًوایذ  -3

 هٌحٌي جذا ؽذى اكغیضى اس ّوَگلَبیي را تفغیز كٌذ -0

 هحتَای اكغیضى را هحاعبِ ًوایذ -2

 فؾار ّا ٍ ارتباط آى ّا با حجن ّای ریَی را بٌَیغذ -6

 

 □رٍاًي حزكتي                       □ػاطفي                   حیطِ :   ؽٌاختي 



  عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّيرٍػ آهَسؽي: 

  لپ تاپ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَرٍعیلِ كوك آهَسؽي: 

 

 12/2/09 چْارم *جلغِ

 ػضذیًام هذرط: 

 اكغیضى تزاپيػٌَاى هبحث: 

 اّذاف اختصاصي:

 اّذاف اكغیضى درهاًي را لیغت كٌذ -1

 اًَاع رٍؽْای اكغیضى درهاًي را ًام ببزد -5

 درهاًي را بٌَیغذكاربزد ّز كذام اس رٍؽْای اكغیضى  -3

 فؾار اكغیضى هَرد اًتظار را با اعتفادُ اس اكغیضى درهاًي هحاعبِ ًوایذ -0

 .ػالئن هزبَط بِ هغوَهیت اكغیضى را لیغت كٌذ -2
 

 

 □رٍاًي حزكتي                       □ػاطفي                       حیطِ :   ؽٌاختي 

 عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّي رٍػ آهَسؽي: 

 لپ تاپ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَرك آهَسؽي: ٍعیلِ كو

 1/8/09-50/2پٌج ٍ ؽؼ جلغِ: 

 ػضذیًام هذرط: 

    ABGػٌَاى هبحث: هایغ در هاًي ٍ اصَل 

 اّذاف اختصاصي:

 ػَاهل هختلف در ػذم تؼادل هایؼات ٍ الکتزٍ لیت ّا را در بخؼ ّای ٍیضُ ًام ببزد -1

 هایغ در هاًي ٍ اصَل هحاعبِ هایغ را بٌَیغذ  -5

 حلَل ّا را اس ًظز خصَصیات هختلف دعتِ بٌذی كٌذاًَاع ه -3

 اًَاع اختالل اعیذ ٍ باس را ًام ببزد -0

 ػَاهل ایجاد كٌٌذُ ، ػالئن  ٍ درهاى ٍ تفغیز ّز كذام اس اختالالت سیز را بٌَیغذ -2

 اعیذٍس تٌفغي 

 اعیذٍس هتابَلیك 

  الکالَس تٌفیظ 

 الکالَس هتابَلیك 

 □رٍاًي حزكتي                       □ػاطفي                       حیطِ :   ؽٌاختي  -6

  ABGاعتفادُ اس ًزم افشار ٍ عیوَلیتَر بزای  رٍػ آهَسؽي: عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّي -2



 ٍعیلِ كوك آهَسؽي: لپ تاپ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَر -8

 

 8/8/09اهتحاى هیاى تزم 

 

 55/8/09 -12/8ٍ ًِ  ّؾت*جلغِ 

 ػضذیًام هذرط: 

  يًارعایي تٌفغػٌَاى هبحث: 

 اّذاف اختصاصي:

 اًَاع ّیپَكغي را ًام ببزد  -1

 .ػالئن ّیپَكغي را بٌَیغذ  -5

 ًارعایي تٌفغي را تؼزیف ًواییذ  -3

 ػَاهل ایجاد كٌٌذُ ًارعایي تٌفغي را بٌَیغذ -0

 پیؾگیزی ّای هَثز در ًارعایي را لیغت كٌذ  -2

 در هاى ًارعایي تٌفغي را بٌَیغذ -6

 

 □رٍاًي حزكتي                       □طفي   ػا                    حیطِ :   ؽٌاختي 

 رٍػ آهَسؽي: عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّي 

 ٍعیلِ كوك آهَسؽي: لپ تاپ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَر

 

 50/8/09دُ جلغِ 

 ًام هذرط: ...............................

  را ّْای َّایي هصٌَػيػٌَاى هبحث: 

 اّذاف اختصاصي:

 كٌذ  اًَاع راُ َّایي هصٌَػي را لیغت -1

 هَارد اعتفادُ ار راُ َّایي هصٌَػي را بٌَیغذ  -5

 كاًتزا اًذیکاعیَى ّای ّز كذام ار رٍػ ّای باس ًگِ داؽتي راُ َّایي را ًام ببزد -3

 هزاقبت اس لَلِ تزاؽِ را بٌَیغذًحَُ  -0

  ًحَُ هزاقبت اس تزاكیاعتَهي را بٌَیغذ -2

 

 □رٍاًي حزكتي                       □ػاطفي                       حیطِ :   ؽٌاختي 

 رٍػ آهَسؽي: عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّي 

 ٍعیلِ كوك آهَسؽي: لپ تاپ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَر



 
 

 

 

 13/0/09- 6/0/09 یاسدُ ٍ دٍاسدُجلغِ 

 ًام هذرط: ...............................

  اصَل تَْیِ هکاًیکيػٌَاى هبحث: 

 اّذاف اختصاصي:

 حجوي( –سهاًي  -ًیکي را ًام ببزد )فؾاریاًَاع هذل ّای تَْیِ كکا -1

 اًذیکاعیَى ّای ػوَهي اعتفادُ اس تَْیِ هکاًیکي را لیغت كٌذ -5

 اًَاع هذ ّای تٌفغي را بٌَیغذ -3

 ًوَدار ّز كذام اس هَد ّای تٌفغي را را رعن كٌذ  -0

سیز  اًذیکاعیَى  ،كاًتزا اًذیکاعیَى ؛ تٌظیوات  ٍ هزاقبت ّای السم بزای ّز كذام اس هَد ّای -2

 را بٌَیغذ

 CMV 

 ACMV 

 SIMV 

 SPONT 

 هذّای فؾاری را تَضیح دّذ -6

 اًذیکاعیَى ٍ كاًتزا اًذیکاعیَى هَد ّای فؾاری را لیغت كٌذ -2

 

 □رٍاًي حزكتي                       □ػاطفي                       حیطِ :   ؽٌاختي 

 رٍػ آهَسؽي: عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّي 

 پ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَرٍعیلِ كوك آهَسؽي: لپ تا

 

 

 

 52/0/09-59/0 عیشدُ ٍ چْاردُجلغِ 

 ًام هذرط: ...............................

 ػٌَاى هبحث: تٌظین آالرم ّا ٍ جذاعاسی اس دعتگاُ تٌفظ هصٌَػي 

 اّذاف اختصاصي:

 اًَاع آالرم ّای دعتگاُ را ًام ببزد -1

 اصَل ًحَُ تٌظین حذ اقل ٍ حذاكثز آالرم را بٌَیغذ  -5

 پاراهتز ّای كار كزد هٌاعب دعتگاُ تَْیِ هصٌَػي را لیغت كٌذ  -3

 پاراهتزّای السم بزای جذا عاسی را بٌَیغذ  -0

 هزاقبت اس بیوار جذا ؽذُ اس دعتگاُ قبل ٍ بؼذ اس جذا عاسی را ًام ببزد  -2



 آهَسػ السم بِ بیوار جْت جذا عاسی را بٌَیغذ -6

 

 □رٍاًي حزكتي                       □  ػاطفي                     حیطِ :   ؽٌاختي 

 رٍػ آهَسؽي: عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّي 

 ٍعیلِ كوك آهَسؽي: لپ تاپ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَر

 

 11/19/09-0/19 پاًشدُ ٍ ؽاًشدُ :جلغِ

 ػضذیًام هذرط: 

  هاًیتَریٌگ در بخؼ ّای ٍیضُػٌَاى هبحث: 

 اّذاف اختصاصي:

ؼي ٍ اقذاهات السم بزای ّز كذام اس هاًیتَریٌگ ّای سیز كاربزد ،ًحَُ اعتفادُ ،هیشاى ّای طبی -1

 را لیغت كٌذ

 EKG 

 BP 

 SPO2  

 CO2  
 

 □رٍاًي حزكتي                       □ػاطفي                       حیطِ :   ؽٌاختي 

  تحاى ًَار قلبهٍ اعتفادُ اسًزم افشار جْت آهَسػ ٍ ا رٍػ آهَسؽي: عخٌزاًي ٍ بحث گزٍّي

 وك آهَسؽي: لپ تاپ ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَرٍعیلِ ك

 


