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 دانشجىی گرامی:

لجَلی ؿوب دس داًـگبُ ٍ اًتخبة سؿتِ تحصیلی وبسؿٌبػی پیَػتِ  ثِ هٌبػجتٍ تجشیه  ییآهذ گَ خَؽضوي 

َّؿجشی دفتشچِ ساٌّوبی داًـجَیبى  ػٌَاى ثِایي دفتشچِ  ،َّؿجشی ٍ ّوچٌیي آسصٍی هَفمیت سٍصافضٍى جٌبثؼبلی

لزا تمبضب داسین ثشای اداهِ تحصیل ثْتش ٍ ّوشاُ ثب  .بلت ریل آهذُ گشدیذُ اػتثب هط ٍسٍدی جذیذ ثِ داًـگبُ

 آى سا هطبلؼِ فشهبئیذ. دلت ثِلی دس آیٌذُ یهَفمیت ٍ طی هذاسج ػبلی تحص

 عٌبٍیي:

 ٍ... ارزغ ٍ ببٍرّب(، دٍرًوب، رظبلتفلعفِ )همذهِ، عٌَاى ٍ تعریف رؼتِ، . 1

 آهَختگبى ای داًػ . ٍظبیف حرف2ِ

 دٍرُ ٍ تعذاد کل ٍاحذّبی درظی(ًبم، طَل دٍرُ ). هؽخصبت 3

 ّب ٍ کبرآهَزیتخصصی جذاٍل تعذاد کل ٍاحذّب، درٍض عوَهی، پبیِ، . 4

 تحصیلی یّب ترم. آرایػ درٍض چْبر ظبلِ 5

 . ؼرح ٍظبیف کبرؼٌبظبى َّؼبری6

 . لیعت اعضبی ّیأت علوی گرٍُ َّؼبری7

 . ًکبت ضرٍری8

 حرفِ ای . راٌّوبی اخالق9

 اا ای یأدییبا ت 

 (مدری گروي هىشبری ) سید یعقىب جعفری 
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 (:Expected Procedural Skillsهْارت ّای عولی هَرد اًتظار )

 .هْارت ّای عولی سیز، تحت ًظارت هغتمین ٍ حضَر هتخصصیي تیَْؽی اًدام خَاّذ ؽذ

  حذالل تعذاد هَارد اًدام هْارت تزای یادگیزی

 هْارت

ف
هغتمل اًدام ول دفعات ردی  هؾاّذُ ووه در اًدام 

 1 تزلزاری ارتثاط حزفِ ای تا تیوار، ّوزاّاى ٍ ّوىاراى 01 01 5 55

 5 آهادُ عاسی ٍ اًتمال تیوار ٍ اتاق عول 3 3 3 9

 3 تحَیل تیوار اس تخؼ تِ اتاق عول ٍ تز عىظ 3 3 3 9

 4 اخذ ؽزح حال لثل اس تیَْؽی 5 5 5 15

 5 وٌتزل ٍ ثثت عالئن حیاتی 13 13 13 33

 6 (GCSاًذاسُ گیزی عطح َّؽیاری تز اعاط همیاط وَهای گالعىَ ) 13 5 5 53

 7 وٌتزل پزًٍذُ تیوار 5 5 5 15

 8 تشریمات )ٍریذی، سیز خلذی ٍ عضالًی( 15 13 13 35

 9 تزلزاری راُ ٍریذی 13 5 5 53

 13 تٌظین عزعت اًفَسیَى 13 13 5 55

 11 خًَگیزی ٍریذی اس تیوار 5 5 5 15

 15 خًَگیزی ؽزیاًی اس تیوار 5 5 - 13

 13 تغت آلي 5 5 5 15

 14 اًذاسُ گیزی لٌذ خَى تا گلَوَهتز 5 5 3 13

 15 آهادُ عاسی دارٍ ٍ اخزای دعتَرات دارٍیی 13 13 13 33

 16 هحاعثات دارٍیی 13 13 15 35

 17 )تشریمی، غیز تشریمی(دادى دارٍ تِ تیوار  13 13 13 33

 18 وٌتزل خذب ٍ دفع هایعات تیوار 5 5 5 15

 19 وٌتزل هؾخصات ویغِ خَى ٍ اًدام تزاًغفَسیَى )تشریك خَى( 5 5 5 15

 53 هحاعثِ هیشاى خًَزیشی 5 5 5 15

 51 لَلِ گذاری هعذُ 5 5 3 13

 55 لَلِ گذاری هثاًِ 3 3 3 9

 53 پاًغواى ٍ پاًذاص 5 5 3 13

 54 لیذی 01گزفتي ًَار للة  5 5 5 15

 55 آهَسػ تِ تیوار ٍ ّوزاُ 13 13 5 55

 56 ٍارعی ٍ پایؼ تزالی اٍرصاًظ 5 5 5 15

 57 ضذعفًَی ٍعایل ٍ تدْیشات تیَْؽی 10 10 10 30

 58 وٌتزل ٍ آهادُ عاسی هاؽیي تیَْؽی 10 10 10 30

 59 آهادُ عاسی دارٍّای تیَْؽی 10 10 10 30

35 10 10 15 
پایؾگزّای اعتاًذارد تیَْؽی  Safety آهادُ عاسی، تىارگیزی ٍ ایوٌی

 )فؾار خَى، ًثض، درخِ حزارت، تٌفظ، پالظ اوغی هتز ٍ واپٌَگزاف(
33 

10 - 5 5 
 آهادُ عاسی ٍ تىارگیزی، ًگْذاری ٍ ایوٌی پایؾگزّای پیؾزفتِ

BIS, Nerve stimulator 
31 

، CVP) یتْاخوآهادُ عاسی تیوار ٍ تدْیشات خْت تزلزاری پایؾگزّای  5 5 3 13 35 
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 عَاى گٌشٍ...(

 33 اوغیضى رعاًی تِ تیوار تا تٌفظ خَد تِ خَدی هاعه صَرت، عٌذ تیٌی 5 5 5 15

 34 اس راُ دّاى ٍ تیٌی()الرًگَعىَپی ٍ لَلِ گذاری تزاؽِ  10 10 10 30

 35 ٍ آهثَ تَْیِ تا اعتفادُ اس هاعه 5 5 5 15

 36 ٍ تیٌی( ایزٍی دّاًی) یفَلاًتىارگیزی اتشارّای راُ َّایی  5 5 5 15

 37 اعتفادُ اس هاعه راُ َّایی الرًضیال 5 5 3 13

 38 ٍ هاًَرّای هزتَطِ ادارُ راُ َّایی 10 10 5 25

 39 آهادُ عاسی تدْیشات ٍ ٍعایل لَلِ گذاری هؾىل )فیثزٍپتیه ٍ ...( 3 3 2 10

 43 ادارُ راُ َّایی هؾىل 5 5 - 10

 41 تٌظین اٍلیِ ًٍتیالتَر هاؽیي تیَْؽی 10 5 5 20

 CVP 45فؾار ٍریذ هزوشی  اًذاسُ گیزی 3 3 2 8

 43 تیوار (پَسیؾي)ٍضعیت دادى  15 10 10 35

 44 ارسیاتی هزدهه ّای چؾن تیوار 10 10 5 25

 45 عاوؾي راُ َّایی تیوار 10 5 10 25

 46 َّػ آٍری تیوار 15 10 10 35

 47 خارج ًوَدى لَلِ تزاؽِ تیوار 15 15 10 40

 48 آهادُ عاسی تیوار ٍ تدْیشات تزای اًدام تی حغی ّای هَضعی 10 5 5 20

 49 تلَن اعصاب هحیطی 5 5 - 10

 53 تی حغی اعپایٌال 5 5 - 10

 51 تی حغی اپیذٍرال 5 5 - 10

 55 تی حغی وَدال 3 2 - 5

 53 هزالثت ٍ هاًیتَریٌگ تیوار تحت تی حغی ًاحیِ ای 10 10 10 30

 54 در فزم ّای واغذی ٍ الىتزًٍیه()ثثت ٍ گشارػ  5 5 10 20

 55 گشارػ دّی ؽفاّی 5 5 10 20

 56 آهادُ عاسی دعتگاُ الىتزٍؽَن 5 5 5 15

 57 عولیات احیای للثی ریَی ٍ هغشی )تشرگغاالى، اطفال ٍ ستاى تاردار( 5 5 - 10

 58 ارسیاتی ٍ اًذاسُ گیزی عطح َّؽیاری تا رٍػ ّای رایح 10 10 10 30

 

 

در اختیبر ؼوب لرار هی گیرد. (port folioکبرپَؼِ ) ،هْبرت فَق 58برای ثبت هْبرتْبی عولی ؼوب در طَل تحصیل برای تَضیح: 
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 هؽخصبت دٍرُ:

 وام ديرٌ: کارشىاسی پیًستٍ ًَشبری -1

آن: طًل ديرٌ ي وظام آمًزشی آن مطابق آئیه وامٍ َای آمًزشی ديرٌ طًل ديرٌ ي ساختار  -2

 َای کارشىاسی پیًستٍ مصًب شًرای عالی بروامٍ ریسی علًم پسشکی می باشذ.

 تعذاد کل ياحذَای درسی:-3

 تعذاد کل ياحذَای درسی:

 ياحذ بٍ شرح ریل می باشذ: 031تعذاد کل ياحذَای درسی در ایه ديرٌ 

 ياحذ 24 دريس عمًمی

 ياحذ 01 پایٍ، تخصصی ي دريس کارآمًزی دريس

 ياحذ 06 کارآمًزی در عرصٍ

 ياحذ 031 جمع کل:

 ات بعذی آمادٌ استحجذايل دريس در صف

 ساعت 07ياحذ وظری=  0

 ساعت 34ياحذ عملی ي آزمایشگاَی=  0

 ساعت 50ياحذ کارآمًزی در عرصٍ=  0

 ساعت 50ياحذ کارگاَی=  0
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کل ٍاحذّب دجذٍل تعذا  

 عٌَاى تعذاد ٍاحذّب تَضیحبت

تًضیحبت ي ػىبيیه دس 

 غفحبت ثؼذی آمذٌ است
 دسيس ػمًمی 42

تًضیحبت ي ػىبيیه دس 

 غفحبت ثؼذی آمذٌ است
49 

دسيس ي تخػػی  دسيس پبیٍ

 کبسآمًصی

تًضیحبت ي ػىبيیه دس 

 غفحبت ثؼذی آمذٌ است
 کبسآمًصی دس ػشغٍ 61

 جمغ کل 639 

کٍ دس کىکًس  داوطجًیبویثشای 

% 09ومشٌ صثبن کمتش اص  سشاسش

داسوذ اججبسی است. دس مؼذل 

داسد ي دس تشم  شیتأثتشم ي کل 

 .ضًد یم اسائٍايل 

 

4 

 

 

 

صثبن 

یداوطگبَ صیپ  
 

 

اضبفی دسيس ثشای َمٍ داوطجًیبن الضامی  

مؼذل تشم ي کل  امب دس؛ است

تبثیشوذاسد ي دس تشم ايل اسائٍ 

 می ضًد.

 

4 
َبی  مُبست

 صوذگی

 جمغ کل وُبیی 632 
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 جذٍل درٍض عوَهی دٍرُ کبرؼٌبظی پیَظتِ رؼتِ َّؼبری :الف

 ٍاحذ تعذاد ًبم درض ردیف

 4 اًذیؽِ اظالهی )هبذأ ٍ هعبد(  6

 4 ًبَت ٍ اهبهت() 2 یاظالهاًذیؽِ   4

 4 ي زًذگی )اخالق کبربردی(ئیآ  3

 4 اًمالة اظالهی ایراى  2

 4 توذى اظالهی ایراىتبریخ فرٌّگ ٍ   0

 4 تبریخ تحلیلی صذر اظالم  1

 4 تفعیر هَضَعی لرآى  2

 3 ادبیبت فبرظی  3

 3 زیبى اًگلیعی عوَهی  4

 6 (1) تربیت بذًی  69

 6 (2) تربیت بذًی  66

 4 داًػ خبًَادُ ٍ جوعیت  64

 42 جوع  63
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 جذٍل درٍض پبیِ، اختصبصی ٍ کبرآهَزی دٍرُ کبرؼٌبظی پیَظتِ رؼتِ َّؼبریة: 

 تعذاد ٍاحذ ًبم درض درض کذ

 2 (1آًبتَهی ) 01

 2 (2آًبتَهی ) 02

 2 (1فیسیَلَشی ) 03

 2 (2فیسیَلَشی ) 04

 2 فیسیک َّؼبری 05

 2 هیکرٍة ؼٌبظی 06

 2 ببلیٌی بیَؼیوی 07

 1 ایوًََلَشی 08

 2 بْذاؼت رٍاى 09

 2 ٍاشُ ؼٌبظی پسؼکی 10

 2 ظیعتن ّبی اطالع رظبًی پسؼکی 11

 1 آهبر زیعتی 12

 2 در علَم پسؼکی رٍغ تحمیك 13

 2 ًؽبًِ ؼٌبظی ٍ هعبیٌبت ببلیٌی 14

 2 اصَل پبیِ دارٍؼٌبظی 15

 2 (1فَریت ّبی پسؼکی ) 16

 2 (2فَریت ّبی پسؼکی ) 17

 3 هْبرت ّبی پرظتبری ٍ کبر در اتبق عول 18

 3 (1بیوبری ّبی داخلی جراحی )  19

 2 (2جراحی )بیوبری ّبی داخلی  20

  اداهِ صفحِ بعذ 
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 تعذاد ٍاحذ ًبم درض

 2 خَى ؼٌبظی ٍ ببًک خَى 21

 1 اخالق حرفِ ای 22

 3 زببى تخصصی 23

 6 هذیریت در بیَْؼی 24

 4 تجْیسات بیَْؼی 25

 2 (1بیَْؼی ) 26

 3 (2بیَْؼی ) 27

 3 (3بیَْؼی ) 28

 3 (4) یَْؼیب 29

 4 هرالبت ّبی پط از بیَْؼی 30

 3 اصَل هرالبت ّبی ٍیصُ 31

 4 هذیریت درد 32

 3 دارٍ ؼٌبظی اختصبصی 33

 6 هعرفی بیوبر 34

 4 کبرآهَزی پرظتبری 35

 2 (1کبرآهَزی ) 36

 2 (2کبرآهَزی ) 37

 2 (3کبرآهَزی ) 38

 2 (4کبرآهَزی ) 39

 49 کل جوع

 تًضیحبت5

 تًسظ اسبتیذ مشثًط ثٍ سضتٍ تذسیس ضًد. الضامبًدسيس تخػػی ًَضجشی  -6

دس کبسآمًصی سا ياحذ وظش ثٍ لضيم آمًصش ثبلیىی دس دسيس اختػبغی سيش ثیًُضی، داوطجً ثبیستی َمشاٌ ایه دسيس -4

ثٍ آصمًن ثبلیىی  ضذٌ آمًختٍ یَب مُبستاص  َب یکبسا مًصت ػلمی ثگزساوذ ي دس پبیبن ی آمًصضی صیش وظش اػضبی َیأَب مبسستبنیث

 آیذ. ػمل

 دس سبػبت فؼبل سيص اسائٍ گشدد. الضامبًداوطجًیبن  یَب یکبسآمًص-3
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 جذٍل کبرآهَزی در عرصِ دٍرُ کبرؼٌبظی پیَظتِ َّؼبریج: 

 ظبعت ٍاحذ تعذاد ًبم درظی ردیف

 492 2 (1) یَْؿیث ی ػشصِوبسآهَصی دس  1

 4 694 (PACU) یَْؿیثپغ اص  یّب هشالجتی  وبسآهَصی دس ػشصِ 2

 694 4 ی اٍسطاًغ وبسآهَصی دس ػشصِ 3

 492 2 (2ی ثیَْؿی ) ػشصِوبسآهَصی دس  4

 06 6 ی ثیَْؿی دسد وبسآهَصی دس ػشصِ 5

 ICU 3 603ٍیظُ  یّب هشالجتی  وبسآهَصی دس ػشصِ 6

 361 61 جوع
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 1 ترم یَّؼبرآرایػ درٍض کبرؼٌبظی پیَظتِ 
 

 وبم دسس سدیف
تؼذاد 

 ياحذ
 بصیو صیپ ػملی وظشی

1 
 (1) یاػالهاًذیـِ 

 ٍ هؼبد( هجذأ)
2 2 - - 

 - - 2 2 صثبى پیؾ اًگلیؼی 2

 - 5/0 5/1 2 (1) یآًبتَه 3

 - - 2 2 (1) یَلَطیضیف 4

 - - 2 2 ثبلیٌی ثیَؿیوی 5

6 
پشػتبسی ٍ  ّبی هْبست

 وبس دس اتبق ػول
3 2 1 - 

 - 1 - 1 (1) یثذً تیتشث 7

 - 5/0 5/1 2 یؿٌبػ ىشٍةیه 8

9 
اطالع سػبًی  یّب ػیؼتن 

 پضؿىی
2 1 1 - 

 - 5/0 5/1 2 پضؿىیفیضیه  10

  - 2 2 صًذگی یّب هْبست 11

 - 5/4 5/17 22 جوغ

 

 



17  

 98مهر  -گروه هوشبری

 2 ترم یَّؼبرآرایػ درٍض کبرؼٌبظی پیَظتِ 
 

  ثبضذ ویبص داسوذ الصم میافشادی  کٍ ثشای یداوطگبَ صیپاخز ياحذ صثبن اوگلیسی مىًط ثٍ گزساوذن صثبن. 

 

 

 

 وبم دسس سدیف
تؼذاد 

 ياحذ
 بصیو صیپ ػملی وظشی

1 
 (2) یاػالهاًذیـِ 

 )ًجَت ٍ اهبهت(
2 2 - - 

 (2) یَلَطیضیفّن ًیبص ثب  - 2 2 اصَل پبیِ داسٍؿٌبػی 2

 (1) یآًبتَه 5/0 5/1 2 (2) یآًبتَه 3

 (1) یَلَطیضیف - 2 2 (2) یَلَطیضیف 4

  - 3 3 *صثبى اًگلیؼی ػوَهی 5

 (1) یثذً تیتشث 1 - 1 (2) یثذً تیتشث 6

 2 - 2 وبسآهَصی پشػتبسی 7
پشػتبسی ٍ وبس دس  ّبی هْبست

 اتبق ػول

8 
 (1ثیَْؿی )

 
4 3 1 

پشػتبسی ٍ وبس دس  یّب هْبست

اتبق ػول ٍ ّن ًیبص ثب تجْیضات 

 ثیَْؿی

 5/0 5/1 2 تجْیضات ثیَْؿی 9
فیضیه پضؿىی ٍ ّن ًیبص ثب 

 (1ثیَْؿی )

 - 5 15 20 جوغ
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 3ترم  یَّؼبرآرایػ درٍض کبرؼٌبظی پیَظتِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبم دسس سدیف
تؼذاد 

 ياحذ
 بصیو صیپ ػملی وظشی

1 
 

 (1پضؿىی ) یّب تیفَس
2 5/1 5/0 

 (2) یآًبتَه

 (2) یَلَطیضیف

 اصَل پبیِ داسٍؿٌبػی - 2 2 داسٍؿٌبػی اختصبصی 2

 (1) یَْؿیث - 3 3 (2) ثیَْؿی 3

 4 - 4 (1) یوبسآهَص 4
وبسآهَصی پشػتبسی ٍ 

 (1ثیَْؿی )

5 
 ٌبتیهؼبٍ  یؿٌبػ ًـبًِ

 یٌیثبل
2 5/1 5/0 

 (2) یآًبتَه

 (2)فیضیَلَطی 

6 
تبسیخ فشٌّگ ٍ توذى 

 اػالم ٍ ایشاى
2 2 - - 

 - 2 2 پضؿىی یؿٌبػ ٍاطُ 7
- 

 

8 
ّبی داخلی  ثیوبسی

 (1) یجشاح
3 3 - 

اصَل پبیِ داسٍؿٌبػی ٍ 

ٍ  یؿٌبػ ًـبًِّن ًیبص 

 هؼبیٌبت ثبلیٌی

 - 5 15 20 جوغ
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 2تشم  یًَضجشآسایص دسيس کبسضىبسی پیًستٍ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبم دسس سدیف
تؼذاد 

 ياحذ
 بصیو صیپ ػملی وظشی

 - - 2 2 اًمالة اػالهی ایشاى 1

 - 3 3 (3) یَْؿیث 2
 (2ثیَْؿی )

 

 4 - 4 (2) یوبسآهَص 3
 (1) یوبسآهَص

 

4 
داخلی  یّب یوبسیث

 (2جشاحی )
2 2 - 

داخلی  یّب یوبسیث

 (1جشاحی )

 5/0 5/1 2 خَى ثبًه ی ٍؿٌبػ خَى 5
 

 (2) یَلَطیضیف

 - 3 3 صثبى تخصصی 6
ٍ   ٍاطُ ؿٌبػی پضؿىی

 صثبى اًگلیؼی ػوَهی

 - - 2 2 تفؼیش هَضَػی لشآى 8

 - - 1 1 ایوًََلَطی 9

10 
اخالق حشفِ ای دس 

 َّؿجشی
1 1  - 

 - 5/4 5/15 20 جوغ
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 0تشم  آسایص دسيس کبسضىبسی پیًستٍ ًَضجشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبم دسس سدیف
تؼذاد 

 ياحذ
 پیص ویبص ػملی وظشی

 (3ثیَْؿی ) - 3 3 (4) یَْؿیث 1

 4 - 4 3 یوبسآهَص 2
 (2) یوبسآهَص

 

 - 3 3 اصَل هشالجت ّبی ٍیظُ 3

اصَل پبیِ داسٍؿٌبػی 

ٍ ثیوبسی ّبی داخلی 

 (2) جشاحی

 - 1 1 آهبس صیؼتی 4

 

ػیؼتن ّبی اطالع 

 سػبًی پضؿىی

 

 - - 2 2 ثْذاؿت سٍاى 5

6 
)اخالق  آییي صًذگی

 وبسثشدی(
2 2 - - 

7 
دس ػلَم  سٍؽ تحمیك

 پضؿىی
2 2 - - 

 5/0 5/1 2 (2فَسیت ّبی پضؿىی ) 8

فَسیت ّبی پضؿىی 

ّبی  (، ثیوبسی1)

 (2داخلی جشاحی )

 - 5/4 5/14 19 جوغ
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 6 ترم یَّؼبرآرایػ درٍض کبرؼٌبظی پیَظتِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبم دسس سدیف
تؼذاد 

 ياحذ
 بصیو صیپ ػملی وظشی

 (3وبسآهَصی ) 4 - 4 (4) یوبسآهَص 1

3 
پغ اص  یّب هشالجت

 ثیَْؿی
 (1) یَْؿیث - 2 2

 - - 2 2 داًؾ خبًَادُ ٍ جوؼیت 4

 - - 2 2 تبسیخ تحلیلی صذس اػالم 5

 (4ثیَْؿی ) - 2 2 هذیشیت دسد 6

 (4ثیَْؿی ) - 1 1 هؼشفی ثیوبس 7

 - - 1 1 هذیشیت دس ثیَْؿی 8

 - - 3 3 ادثیبت فبسػی 9

 - 4 13 17 جوغ
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 7ترم  یَّؼبرآرایػ درٍض کبرؼٌبظی پیَظتِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبم دسس سدیف
تؼذاد 

 ياحذ
 بصیو صیپ ػملی وظشی

 (4) وبسآهَصی 4 - 4 (1) یَْؿیث ی ػشصِوبسآهَصی دس  1

2 

 یّب هشالجتی  وبسآهَصی دس ػشصِ

 پغ اص ثیَْؿی

(PACU) 

2  2 - 

3 
 ی اٍسطاًغ وبسآهَصی دس ػشصِ

 
2  2 - 

 - 8 - 8 جوغ
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 8ترم  یَّؼبرآرایػ درٍض کبرؼٌبظی پیَظتِ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 بصیو صیپ ػملی وظشی تؼذاد ياحذ وبم دسس سدیف

 4 - 4 (2ی ثیَْؿی ) ػشصِوبسآهَصی دس  1

وبسآهَصی دس 

 یَْؿیث ی ػشصِ

(1) 

 - 1 - 1 ی ثیَْؿی دسد وبسآهَصی دس ػشصِ 2

3 
 یّب هشالجتی  وبسآهَصی دس ػشصِ

 ICUٍیظُ 
3 - 3 - 

 - 8 - 8 جوغ
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 ٍظبیف کبرؼٌبض َّؼبری ؼرح

 

 صیش ؿشح ثِ هشالجتی اػتبًذاسدّبی ٍ پشػتبسی ٌذیفشآ ثش هجتٌی هذدجَ، حمَق هٌـَس ثشِ یتى ثب ٍظبیف وبسؿٌبع َّؿجشی ؿشح

 :ثبؿذ یه

 ػول اتبق ػشپشػتبس اص وبس نیتمؼ ثشًبهِ ٍ دػتَس . دسیبفت1

 ثیَْؿی، یّب دػتگبُ ؿبهل وبسی ؿیفت ّش ؿشٍع اص لجل ثیَْؿی تجْیضات ٍ ّب دػتگبُ ییوبس آ ٍ ثَدى ػبلن اص یبفتي اطویٌبى .2

 ػشپشػتبس ثِ خشاثی یب ًمص ّشگًَِ گضاسؽ ٍ ... ٍ هتش اوؼی پبلغ هبًیتَس، ػبوـي،

 ووجَدّب یب ٍ ًبوبفی هَاسد گضاسؽ ٍ هَجَد ثیَْؿی اهىبًبت ٍ ًیبص هَسد داسٍّبی ٍجَد اص اطالع .3

 ػول هشاحل توبم دس سػبیت ٍ آى وبسثشد ٍ یضذػفًَ ٍ اػتشیلیضاػیَى یّب سٍؽ ثب آؿٌبیی .4

 جشاحی ػول لیؼت طجك ثش ثیَْؿی بصیهَسدً لَاصم ٍ ّب دػتگبُ ولیِ ًوَدى . آهبد5ُ

 ضشٍسی، آصهبیـبت ػول، اجبصُ هبًٌذ بصیهَسدً پضؿىی هذاسن ثَدى اص وبهل اطویٌبى ثشای جشاحی اص لجل ثیوبس پشًٍذُ . وٌتشل6

 ... ٍ خَى ثَدى آهبدُ هـبٍسُ، ًَاسللت،

 :ثیوبس ثیَْؿی اص لجل تذاثیش ٍ الذاهبت .7

 ػول اص لجل آهبدگی وٌتشل

 هـخصبت دػتجٌذ ٍ ػول لیؼت ٍ پشًٍذُ ثب ثیوبس ًبم وٌتشل -

 ػول تخت ثِ ثیوبس ّذایت -

 ػول اًتْبی تب اثتذا اص ثیوبس ّوشاّی -

 ثیَْؿی هَسد دس تَضیحبت دادى -

 غیشطجیؼی هَاسد گضاسؽ ٍ حیبتی ػالئن وٌتشل -

 ٍسیذی ساُ ثشلشاسی - (IV) - ثیوبس ػش ًوَدى ثبثت

 پضؿه ثِ ثیَْؿی بصیهَسدً لَاصم ٍ داسٍّب گزاسدى اختیبس دس -

 یىذیگش ثجبی ّب آى اػتفبدُ اص پشّیض جْت ثیَْؿی گبصّبی وٌتشل -

 پضؿه ثب ّوىبسی ٍ دػتَسات اجشای -

 :ثیوبس ثیَْؿی حیي تذاثیش ٍ الذاهبت .8

 حیبتی ػالئن وٌتشل -

 ثیَْؿی ػطح وٌتشل یب هبًیتَسیٌگ -

 دفغ ٍ جزة وٌتشل - ثیوبس َّایی ساُ وٌتشل -

 ؿفبّی دػتَسات ؿذى هىتَة -
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 ؿشػی هَاصیي طجك ثیوبس حشین سػبیت ٍ پَؿؾ حفظ -

 هشثَطِ فشم دس هَاسد ولیِ دلیك ثجت -

 وَتش ثب ػَختگی اص جلَگیشی جْت ثیوبس اص حفبظت -

 :ثیوبس ثیَْؿی اص ثؼذ تذاثیش ٍ الذاهبت .9

 ثیوبس آٍسدى َّؽِ ث دس پضؿه ثب ّوىبسی ٍ ووه -

 یؼیشطجیهَاسد غ گضاسؽ ٍ ّب آى ثجت حیبتی، ػالئن وٌتشل -

 َّؿیبسی هشحلِ ثِ ٍسٍد ٍ ّب سفلىغ ٍ ّب الؼول ػىغ ثبصگـت اصًظش ثیوبس وٌتشل -

 اًذام ٍ ػش اص هحبفظت -

 ثِ اًتمبل دس ثیوبس پَؿؾ ٍ پَصیـي حفظ ثِ ووه- ثشاًىبسد ثِ ػول تخت اص ثیوبس اًتمبل حیي دس فَلبًی تٌفؼی -

 .سیىبٍسی

 َّؿیبسی، ػطح داسٍّب، ثیَْؿی، سٍؽ حیبتی، ػالئن ثیوبس ٍضؼیت آخشیي هىتَة گضاسؽ ٍ سیىبٍسی ثِ ثیوبس اًتمبل. 10

 سیىبٍسی هؼئَل ثِ … ٍ ثیَْؿی حیي ٍ لجل ثجت ػَاسض ٍ هـىالت خَى، ٍ دسیبفتی هبیؼبت خًَشیضی، پَػت، سًگ ،ّب سفلىغ

 ثؼذی ػول جْت یَّؿ یث ثِ هشثَط ٍػبیل ولیِ وشدى آهبدُ ٍ یضذػفًَ. 11

 هشثَطِ هؼئَل ًظش تحت ثخؾ ٍ ثیوبسػتبى پظٍّـی ٍ آهَصؿی یّب ثشًبهِ اجشای دس ّوىبسی .12

 ...ٍ بصآهَصیث خذهت ضوي آهَصؿی یّب ثشًبهِ دس ؿشوت. 13

 سیىبٍسی هؼئَل ثِ ثیَْؿی اص ثؼذ ٍ حیي لجل، هشاحل دس الصم وتجی هَاسد ٍ گضاسؿبت ؿذُ لیتىو یّب فشم تحَیل. 14

 ػول اتبق دس تٌفؼی – للجی احیب ػولیبت اًجبم دس ّوىبسی. 15

 جشاحی ػول تین ثب وبهل ّوىبسی .16

 (ثیوبسػتبى جبسی ّبی ػیبػت طجك) ٍاؿیٌگ ػول اتبق ٍؿَ ؿؼت ثشًبهِ دس هـبسوت. 17

  



26  

 98مهر  -گروه هوشبری

 

 

 َّؼبری لیعت اعضبی ّیأت علوی گرٍُ
 

 
 

 هعئَلیت رتبِ علوی همطع تحصیلی رؼتِ تحصیلی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سدیف

 مذیر گروهو استبد راهنمب  مربی ارشذکبرشنبسی  بیهوشی ظیذ یعمَة جعفری 6

 مربی ارشذکبرشنبسی  بیهوشی فَزیِ بخؽب 4
مسئول پیگیری امور پژوهشی 

 دانشجویبن هوشبری

 - استبدیبر متخصص بیهوشی دکتر کبظن کبظن ًصاد 3

 زّرا حیذری 4
 پرستبری

 مراقبتهبی ویژه
 کبرشنبس گروه  مربی ارشذکبرشنبسی 

 

 

 

 

يسيدی جذیذ( دس سبل )ػضً محتشم َیأت ػلمی گشيٌ ثٍ ػىًان استبد مطبيس تشم ايل  جىبة آلبی سیذ یؼمًة جؼفشیضمىبً 

 ثبضذ. می 43-44تحػیلی 
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 :ًکبت ضرٍری

 
ػلًم پضضکی ثب َمبَىگی استبد مطبيس دس صمبن حزف  یضیس ثشوبمٍتًاوذ عجك مػًثٍ ضًسای ػبلی  داوطجً می .6

 اضغشاسی یکی اص دسيس وظشی یب ػملی سا حزف کىذ.

 

ثٍ  ستیثب یمي دس غًست غیجت مًجٍ ي غیش مًجٍ  ثبضذ یومکبسآمًصی  یَب ثشوبمٍداوطجً مجبص ثٍ غیجت دس  .4

ثًدن ثٍ ػُذٌ گشيٌ  شمًجٍیغتطخیع مًجٍ ي )ثشاثش میضان غیجت کبسآمًصی سا ججشان ومبیذ  3ي  6تشتیت 

 (.ستا

 

ثشاثش ثشوبمٍ  Post testامتحبن پبیبن کبسآمًصی  4ي  6ي دس ػشغٍ  2، 3، 4، 6دس پبیبن َش تشم دس کبسآمًصی  .3

 ضذٌ کتبة میلش ي وکبت کلیذی تُیٍ ضذٌ گشيٌ ثشگضاس می ضًد. هییتؼَبی فػل  سیضی گشيٌ ي اص سش

 .َبی امتحبوی َش کبسآمًصی دس تبثلً اػالوبت گشيٌ وػت ضذٌ است( سشفػل)

 

 سبػت می ثبضذ 32َش ياحذ ػملی ي آصمبیطگبَی مؼبدل  ثبضذ. سبػت می 06َش ياحذ کبسآمًصی مؼبدل  .2

 گزاسویذٌ، دسيس ػمًمی، پبیٍ اختػبغی ي کبسآمًصی می ثبضذ 4ي  6. ضشط يسيد ثٍ کبسآمًصی دس ػشغٍ 0

 ثٍ جذايل آسایص دسيس تًجٍ ومبییذ(.)است  بصیو صیپثؼضی دسيس مىًط ثٍ گزساوذن دسيس  اوتخبة .1

 مبوذٌ یثبلياحذ دسسی  0يصاست ثُذاضت، اخز حذاکثش تب  یضیس ثشوبمٍ. عجك آخشیه مػًثٍ ضًسای ػبلی 2

 است. ثالمبوغتئًسی ي ػملی دس کبسآمًصی دس ػشغٍ 

 

جبسی داوطگبٌ  یَبٍ یسيي  َب ثخطىبمٍي  َب دستًسالؼملالصم است داوطجًیبن ثشای آگبَی اص سبیش ممشسات،  .3

ضمه مشاجؼٍ ثٍ سبیت داوطگبٌ اعالػبت الصم دس خػًظ ممشسات اوضجبعی، پًضص، يسيد ي خشيج اوتخبة 

ي... سا کست  ثشوبمٍ فًقاستفبدٌ اص خذمبت سفبَی، مطبيسٌ،  ،ياحذ، حزف ي اضبفٍ، حزف اضغشاسی، مطشيعی

ي حمی ثشای داوطجً ایجبد  ثبضذ یومای آن است ػذم اعالع اص لًاویه ي ممشسات مبوغ اجش رکش لبثلذ. ىومبی

 کىذ. ومی
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  ٍ بِ ؼرح ریل  یا حرفِؼغلی، راٌّوبی اخالق  یّب طِیحبب تَجِ بِ اّویت اخالق در ّوِ ؼئًَبت زًذگی

 :گردد یهاعالم 

 

  یا حرفِراٌّوبی اخالق: 

دس  اتخبرؿذُّبی وِ تصوینّبی اخاللی ّب، اصَل ٍ دػتَسالؼولػجبست اػت اص ٌّجبسّب، اسصؽ یا حشفِاخالق 

 .وٌٌذ یهیه حشفِ ٍ سفتبس ؿبغلیي آى حشفِ سا وٌتشل ٍ ّذایت 

 .ؿَد اسائِاػت وِ الصم اػت اثتذا تؼشیف هختصشی اص اخالق  ؿذُ لیتـىایي ٍاطُ اص دٍ سوي اخالق ٍ حشفِ 

 personal) وِ خَد ثِ ػِ ًَع اخالق فشدی ثبؿذ یه «دس لجبل حمَق افشاد یشیپز تیهؼئَلاخالق ثِ هؼٌی 

ethics) یا حشفِ، اخالق (work ethics)  ٍّب ػبصهبىاخاللی  هؼبئل (organizational ethics) ِیثٌذ دػت 

 .ؿَد یه

ثِ داًـجَیبى هحتشم دس اًجبم ّشچِ ثْتش دٍسُ  تَاًٌذ یهوِ  یا حشفِهصبدیك ػولی ثشای اخالق  يیتش هْندس اداهِ 

  :گشدد یه اسائِوبسآهَصی ووه ًوبیٌذ؛ 
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 ٍالصم ٍ  یّب هْبستای پبیجٌذ ثبؿٌذ ٍ داًؾ  ثبیذ ثِ آهَصؽ هذاٍم خَد دس توبم طَل صًذگی حشفِ افشاد  :ای تؼُذ ثٍ تًاومىذی حشف

 .سا ثِ دػت آٍسدًذ سٍص ثِ

 

 دس ول دٍسُ دسهبًی اطالػبت هشثَط ثِ ٍضؼیت ػالهتی ثیوبساى سا وبهل ٍ  سضبیت ثبیذ لجل اص اخز  :تؼُذ ثٍ غذالت ثب ثیمبسان ٍ

 گیشی ًوبیذ دٍسُ دسهبًی خَد تصوین. اسائِ اطالػبت ثِ هیضاًی الصم اػت وِ ثیوبس ثتَاًذ ثشای ُددایبس ایـبى لشاس تصبدلبًِ دس اخ

 

 ٍفبظت اص اطالػبت ثیوبساى اػتٍ ح ساصداسی ی وؼت اػتوبد ثیوبساى سػبیت الصهِ :ثیمبس ساصداسی تؼُذ ث 

 

 ٍي ضشػی یا حشفٍثش اسبس مؼیبسَبی اخاللی،  ساثغٍ مىبست ثب ثیمبسان ثشلشاسی تؼُذ ث 
 

 ٌذ.ّبیی ثشای استمبء ویفیت خذهبت الذام ًوبی سیضی ٍ اجشای هىبًیؼن ثبیذ دس ثشًبهِ  :َب تؼُذ ثٍ استمب کیفیت خذمبت مشالجت 
 

  ٍّبی اسائِ خذهبت ػالهت ثبیذ دػتشػی ّوگبى ثِ خذهبت حذالل اػتبًذاسد  ّذف توبم ػیؼتن :خذمبتتؼُذ ثٍ ثُجًد دستشسی ث

سا  هشالجت ثبؿذ. ًظبم ػالهت ثبیذ هَاًغ دػتشػی ػبدالًِ ثِ خذهبت سا اػن اص هَاًغ حمَلی، تحصیالتی، هبلی، جغشافیبیی ٍ تجؼیضبت اجتوبػی

 .ثشطشف ػبصًذ
 

 ٍتَصیغ خذهبت هحذٍد ثش هجٌبی  هؼئَلگَیٌذ  وِ ثِ ًیبص فشدی ثیوبساى پبػخ هی حبل يیدسػ  :ىبثغ محذيدی م تؼُذ ثٍ تًصیغ ػبدالو

 .ثبؿٌذ ًیض هی اثشثخؾهذیشیت هؼمَل ٍ ّضیٌِ 
 

 تَلیذ داًؾ ٍ اػتفبدُ اص آى ٍ استمبء اػتبًذاسد ػلوی ٍ پظٍّؾ ثىَؿٌذ. حشف پضؿىی هتؼْذ اػت اص هجتٌی  ثبیذ دس  :تؼُذ ثٍ داوص ػلمی

   ذاطویٌبى یبثٌ ذؿذُیتَلػلوی ثَدى ٍ صحت ػلن  ثش ؿَاّذ
 

 ػٌَاى اػضبء یه حشفِ ثبیذ ثب یىذیگش ّوىبسی وٌٌذ، ثِ یىذیگش احتشام ثگزاسًذ، دس  ثِ ّوِ افشاد :ای َبی حشفٍ تؼُذ ثٍ مسؤيلیت

دٌّذ ؿشوت وٌٌذ تب ویفیت  اص خَد ًـبى هی یا شحشفِیغوِ سفتبس  افشادیای ثشای ثشخَسد ثب  فشآیٌذّبی خَداسصیبثی اص لجیل تؼییي سٍیِ

 .هشالجت اص ثیوبساى ثِ حذاوثش ثشػذ
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  :ایحرفِ رفتبر اجساء از یک ّر هصبدیك

 :یدٍظت ًَع -1  

 ارجحیت دادى هٌافغ تیوار تز هٌافغ خَد ·  

 ّای تیوار تَجِ ًطاى دادى تِ خَاستِ ·  

 صزف ٍقت ٍ حَصلِ تزای تَضیح اعالػات تِ تیوار ·  

 صزف ٍقت ٍ حَصلِ تزای آراهص تخطیذى تِ تیوار ًاخَش ·  

 هوکي یّا راُتالش تزای کاستي اس رًج ٍ درد تیوار اس توام  ·  

 تیوار یّا یًگزاًدلسَساًِ گَش دادى تِ  ·  

 پیطٌْاد کوک تِ سایز اػضاء تین ·  

 تَاًذ کارش را اًجام دّذ داٍعلة ضذى تزای اًجام کار فزد دیگزی کِ ًوی ·  

 ّای خَد در اختیار دیگزاى قزار دادى داًص ٍ هْارت ·  

 :ؼٌبظی ٍظیفِ -2  

 / ػذم تؼجیل در تزک هحل کار تِ هَقغ رسیذى ·  

 قاتل اػتواد تَدى ·  

 اس سزپزست پیزٍی کزدى ·  

 اًجام ٍظائف هحَلِ تِ عَر کاهل ٍ تِ هَقغ ·  

 رػایت ضَاتظ ٍ هقزرات ·  

 ّوکاری هٌاسة در کار تیوی ·  

 هقزر اًجام ٍظائف ٍ در دستزس تَدى در سهاى ·  

 ضَد ّایی کِ تزای تیوار اًجام هی گشارش دقیق ٍ کاهل هزاقثت ·  

 هزاقثت اس تیوار  اًتقال درست ٍ کاهل هسؤٍلیت ·  

 اى اس جایگشیيتَاًذ حاضز ضَد ٍ اعویٌ ًوی ٍظیفِ تزای اًجام کِ یسهاًاعالع تِ دیگزاى در  ·  

 ّا تکویل هزاقثت تیواراى قثل اس هزخص کزدى آى ·  

 اظْار خغای پشضکی تِ تین یا سزپزست ·  

 اػتثار ًوَدى غیز هٌصفاًِ ضٌاسایی ٍ گشارش خغا ٍ رفتار ًاهٌاسة ّوکاراى تا پزّیش اس تی ·   

 ًظارتی حزفِ_هطارکت در فؼالیتْای خَد ·  

 ٍ الکل اجتٌاب اس سَء هصزف دارٍ ·  

 ارائِ ًقذ هَثز تِ جای غز سدى ·  
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 :ؼغلی تعبلی -3  

 ارائِ ضذُ تاسخَرداصالح رفتارّا یا ػولکزد خَد تزاساس  ·   

 ّایی تَاًوٌذی ٍ داًص خَد ًگزش ًقاداًِ تِ خَد ٍ تَاًایی تطخیص حیغِ ·  

 هْارت کافیضٌاختي هحذٍدیت خَد ٍ کوک گزفتي اس دیگزاى در هَارد ػذم داًص ٍ  ·  

 ساسگاری تا تغییز ضزایظ ·  

 خَد  ارسیاتی سالهتی جسوی ٍ رٍحی ·  

 احساس هسؤٍلیت تزای تاسآهَسی خَد ·  

 ّای آهَسضی سویٌارّا ٍ سایز فؼالیت در کٌفزاًس ّا،ضزکت  ·  

 .کٌٌذ ّای تیوار کِ هزاجؼِ هی case هغالؼِ تز اساس ·  

 :دیگراى بِ احترام -4

 تفاّن تا اػضاء تینتزقزاری  ·  

 ّای السم در هَقؼیتْای ضغلی ٍ آهَسضی حفظ حزین ·  

 اش هؼزفی خَد ٍ اػضای تین تِ تیوار ٍ خاًَادُ ·  

 هَرد خغاب قزار دادى تیوار تِ ضکلی هٌاسة ·  

 در صحثت تا تیوار ،استفادُ اس اصغالحاتی کِ تزای تیوار قاتل فْن تاضذ ·  

 ًی تیواراى ٍ خاًَادُ ایطاى چِ در حضَر ٍ چِ در غیاب ایطاىاحتزام ٍ حفظ ضأى اًسا ·  

 ّای درهاًی احتزام تِ حق استقالل فزدی تیوار اس عزیق ارائِ اعالػات در هَرد اًتخاب ·  

 گیزی تاضذ ٌّگاهی کِ ٍی فاقذ اّلیت تصوین ،تیوار ًَیقاً ارائِ هطاٍرُ تِ خاًَادُ یا قین ·  

 ٍ حزین خصَصی تیوار راسداری احتزام گذاضتي تِ ·  

 ّای السم در ارتثاط تا تیوار حفظ حزین ·  

 در هحیظ آهَسضیتزم ّای پاییي تز ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا داًطجَیاى  ·  

 ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا اساتیذ در هحیظ آهَسضی ·  

 ّای هزتثظ تا سالهتی ارتثاط خَب ٍ هٌاسة تا ضاغلیي سایز حزفِ ·  

 تحول ٍ صثَری ًطاى دادى در هقاتل عیفی اس رفتارّا ٍ ػقایذ ·  

هَاردی ّوچَى سي، رًگ پَست، ًژاد، ػقایذ سیاسی، ٍضؼیت تأّل، تثؼیض رٍا ًذاضتي در تؼاهالت خَد تا دیگزاى تزاساس  ·  

 ّای کیفزی یا جٌایی جٌس گزا( ٍ یا هحکَهیت جٌس گزا یا غیز ّن ّای جسوی ٍ رٍحی، جٌس، توایل جٌسی )ّن ًاتَاًی

 :ؼرافت ٍ درظتی -5

 (اًصاف، رک تَدى، خَش قَل تَدى ،رفتار صادقاًِ )راستگَیی ·  

 تِ ضکلی کِ تِ ضأى عزف هقاتل احتزام گذاضتِ ضَدحل اختالفات  ·  

 پشضکی چِ در رفتار، چِ در صحثت ٍ چِ در پَضص ٍ آراستگی گزٍُ رفتار هٌاسة ضأى ·  

 ّای خَد صذاقت تا تیواراى ٍ اجتٌاب اس تشرگٌوایی تَاًوٌذی ·  

 ّای ّوکاراى خَد در اجتواػات ػوَهی تطَیق هَفقیت ·  

 .هَرد هَضَػاتی کِ در حیغِ تخصص اٍستاظْار ًظز فقظ در  ·  
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 ّا )دادى ٍ گزفتي( در آسهَىتقلة ػذم هطارکت در  ·  

 پذیزفتي هسؤٍلیت کار خَد ·  

 

 :اجتوبعی عذالت بِ تعْذ -6

 )تذٍى در ًظز گزفتي سي، رًگ پَست، ًژاد ٍ ...( تَسیغ ػادالًِ هٌاتغ هزاقثت سالهتی ·  

 تجْیشات، ٍسایل یک تار هصزف ٍ ...() یسالهتاس هٌاتغ خذهات   هزاقثت ·  

 

 هَرد هربَط بِ اخالق حرفِ ای هَارد فَق  6 ؼوب در ّر کبرآهَزی ٍ فعبلیت ببلیٌی ٌّگبم ارزیببی اخاللی ٍ اختصبصی عولکرد

 یرد.گهَرد تَجِ لرار 

 
 

  ای گراییحرهف (Professionalism )باید وگرش آن را کسب و رد   اهیی است هک ره دانشجى رتیه تىانمىدی پادنبیی هب تعهداا ربشمردي است و یکی از مهم

 :ای( است عبارتىد ازرد رفتار )رفتار حرهف حرهف ای گراییعمل و رفتار آن را نشان دهد. خصىصیاا فردی هک تجلی 

 ،کاری، احترام هب دیگران، شىاسی، شرافت و وظیفً شغلی،تعالی  نىع دوستی  عدالت ردست
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