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 کلی درض:ّذف 
 

 ٍیضُ هزاقبتْبی بخؼ ادارُ ًحَُ ٍ تجْیشات ًحَُ کبربزد ٍ بیوبراى درهبًی ٍ تؾخیصی هزاقبتی، جذیذ ّبی رٍػ بب داًؾجَیبى ًوَدى آؽٌب
 

 

 ( جْت ّر جلعِ یک ّذف)  اّذاف کلی جلعبت :
 بخؼ هزاقبت ّبی ٍیضُ بب داًؾجَیبى آؽٌبییدرط ٍ  اّذاف هؼزفی کالط ٍ -1

 ػوقی ٍریذّبی تزٍهبَس اس پیؾگیزی ٍ بغتز سخن ٍدرهبى پیؾگیزی بب داًؾجَیبى آؽٌبیی -2

 ٍیضُ هزاقبتْبی بخؼ در رایج دارٍّبی ٍ تشریقی هحلَلْبی داًؾجَیبى اًَاع  -3

 اکغیضى درهبًی داًؾجَیبى بب رٍػ ّبیآؽٌبیی   -4

 ًبرعبیی تٌفغیبب بیوبراى  آؽٌبیی داًؾجَیبى -5

 راُ َّایی هصٌَػی ٍ ًحَُ هزاقبت اس آى بببیوبراى آؽٌبیی داًؾجَیبى -6

 (1تَْیِ هکبًیکی)دعتگبُ  بب آؽٌبیی داًؾجَیبى -7

 (2تَْیِ هکبًیکی)دعتگبُ  بب آؽٌبیی داًؾجَیبى -8

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب هبًیتَریٌگ ّوَدیٌبهیک ٍ اکغیضًبعیَى  -9

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب  عبکؾي کزدى ٍ پبکغبسی راُ َّایی ٍ دّبى -10

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًذاسُ گیزی گبسّبی خَى ؽزیبًی-11

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اختالالت آة ٍ الکتزٍلیت ّب-12

 هزاقبت ّبی ادارُ دردآؽٌبیی بب عطَح َّؽیبری ٍ  -13

 در بیوبراى بخؼ هزاقبت ٍیضُآؽٌبیی بب اختالالت دعتگبُ گَارػ ٍ کلیِ  -14

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اختالالت هتببَلیکی ٍ کٌتزل درجِ حزارت در بیوبراى بخؼ هزاقبت ٍیضُ -15

 ّبی ادارُ درد، خَاة ٍ تغذیِ در بیوبراى بخؼ هزاقبت ّبی ٍیضُآؽٌبیی داًؾجَیبى بب هزاقبت -16
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 هخبطببى: داًؽجَیبى کبرؼٌبظی پیَظتِ ترم ؼؽن                                                              اصَل هراقبت ٍیصُ   ػٌَاى درض :

 :  فیسیَپبتَلَشیدرض  پیػ ًیبز      ٍاحذ تئَری                                                                                                   2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ: 

 97-91ًیعوبل دٍم ظبل تحصیلی                                                                                 (  81-81)ظبػت  یکؽٌبِ ّب   زهبى ارائِ درض:

  رظَل کبٍیبى ًصاد هذرض/ هذرظبى :                                                                                                                              ظبػت هؽبٍرُ : آزاد



 جلعِ تبری بِ تفکیک اّذاف کلی ّراّذاف ٍیصُ رف

 جلعِ اٍل

 بخؼ هزاقبت ّبی ٍیضُ بب هؼزفی کالط ٍ اّذاف درط ٍ آؽٌبیی داًؾجَیبىّذف کلی: 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ :اّذاف ٍیضُ

 ٍیصگی ّبی ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را ثؽٌبظذ.  -1-1

  قَاًیي ٍ هقررات ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را فرا گیرد. -2-1

 یخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را ثؽٌبظذ. اًَاع ثیوبراى ثعتری در  -3-1

 ٍیصگی ّبی پرظٌل ؼبغل در ایي ثخػ را فرا ثؽٌبظذ.  -4-1

 اًَاع ٍظبیل ٍ تجْیسات هَرد اظتفبدُ در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را ثؽٌبظذ.  -5-1

 دٍم جلعِ

 ػوقی تزٍهبَس ٍریذّبی اس پیؾگیزی ٍ بغتز سخن ٍدرهبى پیؾگیزی بب داًؾجَیبى آؽٌبییّذف کلی: 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ :اّذاف ٍیضُ

 .ًوبیذ ثیبى جولِ یک در را فؽبری زخن -1-2

 .کٌذ هقبیعِ ّن ثب را ٍیصُ ثخػ ثیوبراى در فؽبری زخن ثر هَثر خبرجی ٍ داخلی ػَاهل  -2-2

 .ثجرد ًبم را ثیوبراى در فؽبری زخن تؽکیل ؼبیغ ّبی هحل هراحل ٍ  -3-2

 .ثجرد ًبم را فؽبری زخن ػَارض  -4-2

 .ًوبیذ ثیبى را فؽبری زخن از پیؽگیری رٍؼْبی  -5-2

 .کٌذ هقبیعِ ّن ثب را فؽبری زخن هعتؼذ ًَاحی ثر فؽبر کبٌّذُ دیٌبهیک ٍ اظتبتیک تجْیسات تبثیر  -6-2

 .ًوبیذ لیعت را فؽبری زخن درهبى در درهبًی اقذاهبت  -7-2

 .ًوبیذ ثیبى را فؽبری زخن درهبى در اظتفبدُ هَرد پبًعوبًْبی اًَاع  -8-2

 .دّذ تَضییح را فؽبری زخن درهبى در ّیپرثبریک اکعیصى از اظتفبدُ رٍغ  -9-2

 .دّذ تَضییح را فؽبری زخن درهبى در درهبًی الرٍ رٍغ  -11-2

 .دّذ تَضییح را فؽبری زخن درهبى در ٍاکیَم از اظتفبدُ رٍغ -11-2

 .کٌذ تؼریف جولِ یک در را ػوقی ٍریذّبی ترٍهجَز  -12-2

 .ثجرد ًبم را ػوقی ٍریذّبی ترٍهجَز کٌٌذُ ایجبد ػَاهل -13-2

 .کٌذ ثیبى را ػوقی ٍریذّبی ترٍهجَز ػالئن  -14-2

 .کٌذ ثیبى را ػوقی ٍریذّبی ترٍهجَز تؽخیصی رٍؼْبی  -15-2

 .کٌذ ثیبى را ػوقی ٍریذّبی ترٍهجَز ػَارض -16-2

 .کٌذ ثیبى را ٍیصُ ثخػ ثیوبراى در ػوقی ٍریذّبی ترٍهجَز از پیؽگیری رٍؼْبی -17-2

 .کٌذ ثیبى را ػوقی ٍریذّبی ترٍهجَز درهبى در دارٍیی غیر دارٍیی ٍ اقذاهبت  -18-2

 جلعِ ظَم

 ٍیضُ بخؼ هزاقبتْبی در رایج دارٍّبی ٍ تشریقی هحلَلْبی اًَاع بب داًؾجَیبى آؽٌبییّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَدر پبیبى  اّذاف ٍیضُ:

 .کٌذ را ثیبى ٍیصُ ثخػ ثیوبراى در تسریقی هحلَلْبی از اظتفبدُ ّبی اًذیکبظیَى -1-3

 .ًوبیذ ثٌذی دظتِ را تسریقی هحلَلْبی اًَاع -2-3

 .ثیبى ًوبیذ ثیوبراى در را کریعتبلَئیذی ظرهْبی از اظتفبدُ اًذیکبظیًَْبی -3-3

 .ثجرد ًبم را ثیوبراى در ٍ پالکت ؼذُ هٌجوذ تبزُ پالظوبی فؽرد، قرهس گلجَل ، کبهل خَى از اظتفبدُ اًذیکبظیَى -4-3

 .ًوبیذ ثیبى را خًَی ّبی فراٍردُ ٍ خَى از اظتفبدُ ػَارض -5-3

 .ًوبیذ ثیبى را خًَی ّبی فراٍردُ ٍ خَى تراًعفَزیَى هراقجتْبی  -6-3

 .ًوبیذ لیعت را ػرٍق کٌٌذُ تٌگ ٍ ایٌَترٍح دارٍّبی از اظتفبدُ اًذیکبظیًَْبی  -7-3

 .ًوبیذ ثیبى را ػرٍقی کٌٌذُ تٌگ ایٌَترٍح دارٍّبی دٍزاش  -8-3



 .ًوبیذ لیعت را خَى فؽبر ضذ دارٍّبی از اظتفبدُ اًذیکبظیًَْبی -9-3

 .ًوبیذ ثیبى را خَى فؽبر ضذ دارٍّبی دٍزاش - 11-3

 .ًوبیذ ثیبى را خَى فؽبر ضذ تجَیسدارٍّبی ٍ قطرات تٌظین ٍ ظبزی آهبدُ ًحَُ -11-3

 .ًوبیذ لیعت را قلجی آًصیي ضذ دارٍّبی از اظتفبدُ اًذیکبظیًَْبی -12-3

 .ًوبیذ ثیبى را آًصیي ضذ دارٍّبی دٍزاش -13-3

 .ًوبیذ ثیبى را آًصیي ضذ دارٍّبی تجَیس ٍ قطرات تٌظین ٍ ظبزی آهبدُ ًحَُ -14-3

 .ًوبیذ لیعت را تؽٌج ضذ دارٍّبی از اظتفبدُ اًذیکبظیًَْبی -15-3

 .ًوبیذ ثیبى را ضذتؽٌج دارٍّبی دٍزاش  -16-3

 .وبیذً ثیبى را ضذتؽٌج دارٍّبی تجَیس ٍ قطرات تٌظین ٍ ظبزی آهبدُ ًحَُ -17-3

 .ًوبیذ لیعت را آریتوی ضذ دارٍّبی از اظتفبدُ اًذیکبظیًَْبی -18-3

 .ًوبیذ ثیبى را آریتوی ضذ دارٍّبی دٍزاش  -19-3

 .ًوبیذ ثیبى را آریتوی ضذ دارٍّبی تجَیس ٍ قطرات تٌظین ٍ ظبزی آهبدُ ًحَُ  -21-3

 .ًوبیذ ثٌذی دظتِ را اًؼقبدی ضذ دارٍّبی اًَاع -21-3

 .ثجرد ًبم را اًؼقبدی ضذ دارٍّب از اظتفبدُ ٍ هراقجت اًذیکبظیَى -22-3

 چْبرم جلعِ

 اکغیضى درهبًی داًؾجَیبى بب رٍػ ّبی آؽٌبییّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

 .اّذاف اکعیصى درهبًی را لیعت کٌذ -1-4

 .اًَاع رٍؼْبی اکعیصى درهبًی را ًبم ثجرد -2-4

 .کبرثرد ّر کذام از رٍؼْبی اکعیصى درهبًی را ثٌَیعذ -3-4

 فؽبر اکعیصى هَرد اًتظبر را ثب اظتفبدُ از اکعیصى درهبًی هحبظجِ ًوبیذ -4-4

 .ػالئن هرثَط ثِ هعوَهیت اکعیصى را لیعت کٌذ -5-4

 پٌجن جلعِ
 ًبرعبیی تٌفغی بیوبراىبب  داًؾجَیبى ّذف کلی: آؽٌبیی

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

  .اًَاع ّیپَکعی را ًبم ثجرد -1-5

 ػالئن ّیپَکعی را ثٌَیعذ. -2-5

 ًبرظبیی تٌفعی را تؼریف ًوبییذ  -3-5

 ػَاهل ایجبد کٌٌذُ ًبرظبیی تٌفعی را ثٌَیعذ -4-5

 یؽگیری ّبی هَثر در ًبرظبیی را لیعت کٌذ  -5-5

 در هبى ًبرظبیی تٌفعی را ثٌَیعذ  -6-5

 ؼؽن جلعِ
 ٍ ًحَُ هزاقبت اس آى راُ َّایی هصٌَػی بب داًؾجَیبى ّذف کلی: آؽٌبیی

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

 اًَاع راُ َّایی هصٌَػی را لیعت کٌذ  -1-6

 هَارد اظتفبدُ ار راُ َّایی هصٌَػی را ثٌَیعذ  -2-6

 آهبدُ ظبزی ٍ رٍغ ّبی قرار گیری راُ ّبی َّایی هصٌَػی را ؼرح کٌذ. -3-6

 کبًترا اًذیکبظیَى ّبی ّر کذام ار رٍغ ّبی ثبز ًگِ داؼتي راُ َّایی را ًبم ثجرد -4-6

 ًحَُ هراقجت از لَلِ تراؼِ را ثٌَیعذ -5-6

 ثٌَیعذ. بظتَهی رائًحَُ هراقجت از تراک -6-6
 



 ّفتنجلعِ 
 (1تَْیِ هکبًیکی)دعتگبُ  بب داًؾجَیبى ّذف کلی: آؽٌبیی

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى  اّذاف ٍیضُ:

 حجوی( –زهبًی  -کبًیکی را ًبم ثجرد )فؽبریهاًَاع هذل ّبی تَْیِ  -1-7

 اًذیکبظیَى ّبی ػوَهی اظتفبدُ از تَْیِ هکبًیکی را لیعت کٌذ -2-7

 ؼرح دّذ.اًَاع هذ ّبی تٌفعی را   -3-7

  .ذ ّبی تٌفعی را را رظن کٌذًوَدار ّر کذام از ه -4-7

 ٍ هراقجت ّبی الزم ثرای ّر کذام از هَد ّبی زیر را ثٌَیعذاًذیکبظیَى،کبًترا اًذیکبظیَى ؛ تٌظیوبت  -5-7

 ّؽتن جلعِ
 (2تَْیِ هکبًیکی) دعتگبُ بب داًؾجَیبى  ّذف کلی: آؽٌبیی

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

 هذّبی فؽبری را تَضیح دّذ  -1-8

 اًذیکبظیَى ٍ کبًترا اًذیکبظیَى هَد ّبی فؽبری را لیعت کٌذ -2-8

 اًذیکبظیَى ّبی جذا ظبزی ثیوبر از دظتگبُ را ثٌَیعذ  -3-8

 اًَاع آالرم ّبی دظتگبُ را ًبم ثجرد-4-8

 اصَل ًحَُ تٌظین حذ اقل ٍ حذاکثر آالرم را ثٌَیعذ -5-8

 پبراهتر ّبی کبر کرد هٌبظت دظتگبُ تَْیِ هصٌَػی را لیعت کٌذ -6-8

 پبراهترّبی الزم ثرای جذا ظبزی را ثٌَیعذ  -7-8

 ل ٍ ثؼذ از جذا ظبزی را ًبم ثجرد.هراقجت از ثیوبر جذا ؼذُ از دظتگبُ قج-8-8

 راًَاع رٍغ ّبی جذاظبزی را فرا گیرد..-9-8

 ز دظتگبُ تَْیِ هکبًیکی را فرا گیرد.ػَاهل هَثر ثر جذاظبزی ثیوبراى ا -11-8

 

 ًْن جلعِ                                                                                                 
 هبًیتَریٌگ ّوَدیٌبهیک ٍ اکغیضًبعیَى آؽٌبیی داًؾجَیبى بب ّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

 .هبًیتَریٌگ ّبی تْبجوی ٍ غیر تْبجوی کٌترل فؽبر خَى را ًبم ثجرد -1-9

  .را ثٌَیعذ  cvpر ٍ پط ثبر را تؼریف کٌذ ًحَُ ٍ هیساى طجیؼی ٍ کبرثرد پیػ ثب -2-9

 اى طجیؼی ٍ تفعیر آًْب را ثٌَیعذ.کبپٌَ گرافی پبلط اکعی هتری ٍ هبٍارد کبرثرد هیس-3-9

 ظَاى گبًس را ؼرح دّذ.اّذاف اظتفبدُ از کبتتر  -4-9
 

 دّنجلعِ 
 ٍ دّبى راُ َّایی کزدى ٍ پبکغبسی عبکؾي  آؽٌبیی داًؾجَیبى ببّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَدر پبیبى  اّذاف ٍیضُ:

  .را لیعت کٌذٍ دّبى هَارد لسٍم پبکعبزی راُ َّایی  -1-11

 .اًَاع رٍغ ّبی پبکعبزی راُ َّایی را لیعت کٌذ -2-11

 .خطرات رٍغ ّبی پبکعبزی راُ َّایی را لیعت کٌذ -3-11

 .ًحَُ اًجبم ظبکؽي کردُ راُ َّایی را ثِ ترتیت ثٌَیعذ -4-11

 

 یبزدّن جلعِ
 اًذاسُ گیزی گبسّبی خَى ؽزیبًیآؽٌبیی داًؾجَیبى بب ّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:



 اّذاف ایي تعت تؽخیصی را فرا گیرد. -1-11

 رٍغ ّبی گرفتي ًوًَِ خَى ؼریبًی را فرا گیرد. -2-11

 اّذاف تعت آلي را فرا گیرد. -3-11

 هذاخالت الزم پیػ،  حیي ٍ ثؼذ از گرفتي ًوًَِ ّبی خَى ؼریبًی را ؼرح دّذ. -4-11

 هذاخالت الزم در ارظبل ًوًَِ ّبی خَى ؼریبًی جْت آًبلیس را فرا گیرد. -5-11

 ؼریبًی را فرا گیرد.تفعیر ًتبیج گبزّبی  -6-11

 دٍازدّن جلعِ
 در بیوبراى بخؼ هزاقبت ّبی ٍیضُبب اختالالت آة ٍ الکتزٍلیت  داًؾجَیبى آؽٌبییّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَدر پبیبى اّذاف ٍیضُ: 

 اًَاع اختبالت ؼبیغ الکترٍلیتی ٍ هبیؼبت در ثیوبراى ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را فرا گیرد. -1-12

 ایجبد اختالالت الکترٍلیتی ٍ هبیؼبت در ثیوبراى ثعتری را ؼرح دّذ.ػلل  -2-12

 اختالالت ّبیپَ ٍ ّبیپر ًبترهی ٍ هذاخالت الزم در ثیوبراى را فرا گیرد.  -3-12

 اختالالت ّبیپَ ٍ ّبیپر کبلوی ٍ هذاخالت الزم در ثیوبراى را فرا گیرد. -4-12

 هذاخالت الزم در ثیوبراى را فرا گیرد.اختالالت ّبیپَ ٍ ّبیپر کلیعوی ٍ  -5-12

 اختالالت ّبیپَ ٍ ّبیپر هٌیسهی ٍ هذاخالت الزم در ثیوبراى را فرا گیرد. -6-12

 ظیسدّن جلعِ
 ARDS، آهبَلی ریِ ٍ COPDهزاقبت اس بیوبراى بب پٌوًَی بیوبرعتبًی،  داًؾجَیبى بب آؽٌبییّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

 را فرا گیرد. VAPهراقجت ٍ اقذاهبت پیؽگیری ٍ درهبًی ثبلیٌی در ثیوبراى ثب پٌوًَی ٍ ػلل ،  -1-13

 ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را فرا گیرد. COPDهراقجت ٍ اقذاهبت ثبلیٌی در ثیوبراى هجتال ثِ ػلل،  -2-13

 هجتال ثِ آهجَلی ریَی ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را فرا گیرد.هراقجت ٍ اقذاهبت پیؽگیری ٍ درهبًی ثبلیٌی در ثیوبراى  -3-13

 .ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را فرا گیرد ARDSهراقجت ٍ اقذاهبت ثبلیٌی در ثیوبراى هجتال ثِ  -4-13
 

 چْبردّن جلعِ
 بب ضبیؼبت حبد هغشی ٍ ًَرٍهبعکَالر  آؽٌبیی ٍ هزاقبت اس بیوبراىّذف کلی:

 ببؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

 اًَاع هبًیتَریٌگ ّبی ظیعتن ػصجی در ثیوبراى ثب اختالالت ًرٍلَشیک را فرا گیرد. -1-14

 ػلل، هراقجت ّب ٍ اقذاهبت ثبلیٌی اختالالت خًَریسی هغسی در ثیوبراى ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را ؼرح دّذ. -2-14

 ٌی اختالالت ایعکوک هغسی در ثیوبراى ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را ؼرح دّذ.ػلل، هراقجت ّب ٍ اقذاهبت ثبلی -3-14

 هراقجت ّب ٍ اقذاهبت ثبلیٌی در ثیوبراى ثب افسایػ فؽبر داخل هغسی را فرا گیرد. -4-14

 ّبی ٍیصُ را فرا گیرد.ػلل، هراقجت ّب ٍ اقذاهبت ثبلیٌی اختالالت ػرٍق ٍ ضبیؼبت هغسی در ثیوبراى ثعتری در ثخػ هراقجت  -5-14

 پبًسدّنجلعِ 
  ادارُ درد هزاقبت ّبی آؽٌبیی بب عطَح َّؽیبری ٍّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَدر پبیبى اّذاف ٍیضُ: 

 را فرا گیرد.ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ  ثیوبراى در اًَاع اثسارّبی ظٌجػ ظطح َّؼیبری  -1-15

 ثعتری در ثحػ هراقجت ّبی ٍیصُ را لیعت کٌذ. ػلل درد ٍ ثی قراری در ثیوبراى -2-15

 رٍغ ّبی دارٍیی ٍ غیر دارٍیی ادارُ درد ثیوبراى ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را فرا گیرد. -3-15

 .ًوبیذ لیعت را درد ضذ ٍ آراهجخػ دارٍّبی از اظتفبدُ اًذیکبظیًَْبی -2-15

 ًوبیذ ثیبى را ضذدرد ٍ آراهجخػ دارٍّبی دٍزاش  -2-15

 فرا گیرد.را  ضذدرد ٍ آراهجخػ دارٍّبی تجَیس ٍ قطرات تٌظین ٍ ظبزی آهبدُ ًحَُ -3-15
 



 ؼبًسدّن جلعِ
 در بیوبراى بخؼ هزاقبت ٍیضُ کلیٍِ  آؽٌبیی بب اختالالت دعتگبُ گَارػّذف کلی: 

 ببؽذ قبدر داًؾجَدر پبیبى اّذاف ٍیضُ: 

 اًَاع اختالالت ؼبیغ دظتگبُ گَارغ) اظْبل، یجَظت ٍ ..( در ثیوبراى ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را ثؽٌبظذ.  -1-16

 ػلل ثرٍز اختالالت گَارؼی در ثیوبراى ثخػ ٍیصُ را لیعت کٌذ. -2-16

 پیؽگیری ٍ هراقجت ّب درهبًی در ایي اختالالت را فرا گیرد. -3-16

 ُ کلیَی در ثیوبراى ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را ثؽٌبظذ.اختالالت ؼبیغ دظتگب -4-16

 ػلل ثرٍز اختالالت کلیَی در ثیوبراى ثخػ ٍیصُ را لیعت کٌذ. -5-16

 .پیؽگیری ٍ هراقجت ّب درهبًی در ایي اختالالت کلیَی ثیوبراى ثعتری در ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ را فرا گیرد -6-16
 

  ؼذُآخریي ٍیرایػ  ترجوِ  هٌببغ: 

 
1- The ICU book. Paul L, Marino Latest ed 

2- Critical care Hand book of Massachusetts general hospital. William E, hurford. Latest ed 

3- Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller Latest ed 

 ، بزًٍزعَداث جزاحی ٍ داخلی پزعتبری . بزاًذاجی ، عی عَساى ، اعوتلشر -4

 پزعتبری هزاقبت ّبی ٍیضُ، احوذ ػلی اعذی ًَقببی -5

 

 رٍغ تذریط: 
 عخٌزاًی . پزعؼ ٍ پبعخ ، بحج گزٍّی 

 رظبًِ ّبی کوک آهَزؼی: 

 کبهپیَتز ٍ ایٌتزًت، تختِ ٍایت بزد، ٍیذئَپزٍصکتَر

 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی

 ظبػت تبریخ ًورُ رٍغ آزهَى آزهَى

 81-81:61 82/82/97 درصذ ًورُ کل 81 ؼفبّی آزهَى کَئیس

 81-87 21/8/91 درصذ ًورُ کل 21 چْبر گسیٌِ ای  آزهَى هیبى دٍرُ

 81:61 8/4/91 درصذ ًورُ کل 11 چْبر گسیٌِ ای آزهَى پبیبى ترم

  طی جلعبت آهَزؼی درصذ ًورُ کل 81 تزجوِ( ، )کٌفزاًظ تحقیق فؼبلیتْبی آهَزؼی

 

 از داًؽجَ: هقررات درض ٍاًتظبرات
ذ اس داًؾجَیبى هحتزم اًتظبر هیزٍدکِ بب تَجِ بِ اّویت درط ٍ تٌَع هٌببغ ٍ تَجِ بِ هحذٍدیت سهبًی جْت ّز چِ بْتز بزگشار ؽذى ایي ٍاح   -

 درعی بِ ًکبت سیز تَجِ فزهبییذ. 

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالط   -

 ؽزکت در فؼبلیتْبی داخل کالعی ٍ بحج گزٍّی   -

 رجَع بِ هٌببغ هؼزفی ؽذُ   -

 هطزح کزدى عَاالت جلغِ قبل در ابتذای جلغِ بؼذی  -

 خبهَػ کزدى تلفي ّبی ّوزاُ  -

 .در صَرت ػذم تؾکیل کالط بِ ّز ػلتی، کالط جبزاًی بب ّوبٌّگی آهَسػ تؾکیل خَاّذ ؽذ -

 

 



 هراقبت ٍیصُاصَل جذٍل زهبًبٌذی درض 
  81-81ظبػت  یکؽٌبِ ّب: کالض رٍز ٍ ظبػت جلعِ

 هذرض هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 کبٍیبى ًصاد ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ ثب هؼرفی کالض ٍ اّذاف درض ٍ آؼٌبیی داًؽجَیبى 84/88/97 8

 کبٍیبى ًصاد ػوقی ٍریذّبی ترٍهجَز از پیؽگیری ٍ ثعتر زخن ٍدرهبى پیؽگیری ثب آؼٌبیی داًؽجَیبى 28/88/97 2

 کبٍیبى ًصاد ٍیصُ هراقجتْبی ثخػ در رایج دارٍّبی ٍ تسریقی هحلَلْبیثب  داًؽجَیبىاًَاع  21/88/97 6

 کبٍیبى ًصاد اکعیصى درهبًی داًؽجَیبى ثب رٍغ ّبیآؼٌبیی  1/82/97 4

 کبٍیبى ًصاد ًبرظبیی تٌفعیثب ثیوبراى  آؼٌبیی داًؽجَیبى  82/82/97 1

 کبٍیبى ًصاد راُ َّایی هصٌَػی ٍ ًحَُ هراقجت از آىدارای  ثیوبراى ثب آؼٌبیی داًؽجَیبى  89/82/97 1

 کبٍیبى ًصاد (1تَْیِ هکبًیکی)دظتگبُ  ثب آؼٌبیی داًؽجَیبى 21/82/91 7

 کبٍیبى ًصاد (2تَْیِ هکبًیکی)دظتگبُ  ثب آؼٌبیی داًؽجَیبى  81/8/91 1

 کبٍیبى ًصاد )آزهَى هیبى ترم( اکعیصًبظیَىآؼٌبیی داًؽجَیبى ثب هبًیتَریٌگ ّوَدیٌبهیک ٍ   21/8/91 9

 کبٍیبى ًصاد ظبکؽي کردى ٍ پبکعبزی راُ َّایی ٍ دّبىآؼٌبیی داًؽجَیبى ثب   1/2/91 81

 کبٍیبى ًصاد آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اًذازُ گیری گبزّبی خَى ؼریبًی  81/2/91 88

 کبٍیبى ًصاد آؼٌبیی داًؽجَیبى ثب اختالالت آة ٍ الکترٍلیت ّب  22/2/91 82

 کبٍیبى ًصاد ARDS، آهجَلی ریِ ٍ COPDآؼٌبیی داًؽجَیبى ثب هراقجت از ثیوبراى ثب پٌوًَی ثیوبرظتبًی،  29/6/91 86

 کبٍیبى ًصاد هراقجت از ثیوبراى ثب ضبیؼبت حبد هغسی ٍ ًَرٍهبظکَالر داًؽجَیبى ثبآؼٌبیی   82/6/91 84

 کبٍیبى ًصاد ّبی ادارُ دردهراقجتآؼٌبیی داًؽجَیبى  ثب ظطَح َّؼیبری ٍ  89/6/97 81

 کبٍیبى ًصاد در ثیوبراى ثخػ هراقجت ٍیصُ ثب اختالالت دظتگبُ گَارغ ٍ کلیِ داًؽجَیبى  آؼٌبیی 21/6/97 81
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