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 :   دٍزُػٌَاى  -1

 کارآموزی در عرصه اورشانس
 

 ضسح دٍزُ: -2

 

، چگًَگی CPCRدزایي دزس داًطجَ تَاًبیی پریسش ٍ تسیبض بیوبز، آهبدُ کسدى ٍسبیل ٍاهکبًبت هَزد ًیبش بسای اًجبم 

، اقداهبت الشم دز بسخَزد اٍلیِ بب بیوبزاى اٍزضاًسی، اقداهبت ECGآهبدُ سبشی ٍ استفبدُ دستگبُ الکتسٍضَک، گسفتي 

 اٍلیِ دز بسخَزد بب بیوبز تسٍهبیی زا فساهی گیسد.

 سببقِ آهَشضی آًْب:ٍ   هدزسیي -3

 

سببقِ فؼبلیتْبی آهَشضی ٍ  ػٌَاى  هستبِ ػلوی  داًطکدُ ٍ گسٍُ  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی زدیف 

هسئَل  تَسؼِ آهَشش

 دزس
 کبزضٌبس هدزس

    × ّوطزاس هزبی پیزاپشضکی ٍ َّضبزی خبًن هْطیذ بٌْبم 1

 

 

 هببحث قببل تدزیس: زئَس -4

 

زضتِ  زدیف

 تحصیلی

تؼداد  ًبم دزس هقطغ

 ٍاحد

طَل هدت  پیص ًیبش ًَع ٍاحد

 ازائِ

تؼداد 

 ػولی تئَزی داًطجَیبى

 35 سبػت102 - عملی 2 1کبرآهَسی در ػزصِ  کبرضٌبسی َّضبزی 1
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 :ّدف ّبی آهَشضی -5
 

 ّدف کلی:

، چگًَگی آهبدُ CPCRآضٌبیی بب چگًَگی پریسش ٍتسیبض بیوبز، آهبدُ کسدى ٍسبیل ٍاهکبًبت هَزد ًیبش بسای اًجبم 

اش بیوبز، هطبزکت دز اقداهبت الشم دز بسخَزد اٍلیِ بببیوبزاى  ECGسبشی ٍ استفبدُ اش دستگبُ الکتسٍضَک، گسفتي 

 اقداهبت اٍلیِ بسخَزد بب بیوبزاى تسٍهبیی،اٍزضاًسی

 اّداف اختصبصی:

ٍ  CPCRآهبدُ سبشی ٍسبیل بسای اًجبم  ،دزایي دزس داًطجَ ضوي آضٌبیی بب چگًَگی پریسش ٍ تسیبض بیوبز 

اش بیوبز، هطبزکت  ECGآهبدُ سبشی ٍ استفبدُ اشدستگبُ الکتسٍضَک، گسفتي چگًَگی ،هطبزکت اًجبم ػولیبت احیبء 

 دز اقداهبت الشم دز بسخَزد اٍلیِ بب بیوبزاى اٍزضاًسی، اقداهبت اٍلیِ بسخَزد بب بیوبزاى تسٍهبیی زا فسا هی گیسد.

 دز پبیبى دٍزُ: اش داًطجَپیبهد ّبی هَزد اًتظبز  -6

 :ٍ ضٌبختیداًطی حیطِ 

 هی رٍد داًطجَ در يبيبى دٍرُ هَارد سيز را بذاًذ :اًتظبر 

 استبًذاردّبی هزبَط بِ فَريت ّب را بیبى کٌذ. .1

 چگًَگی آهبدُ سبسی ٍ استفبدُ اس دستگبُ الکتزٍضَک را بیبى کٌذ. .2

 الذاهبت السم در بزخَرد اٍلیِ بب بیوبراى اٍرصاًسی را تَضیح دّذ. .3

 بيی را بیبى کٌذ.الذاهبت اٍلیِ در بزخَرد بب بیوبراى تزٍه .4

 :هْبزتیحیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبيبى دٍرُ بتَاًذ :

 تزيبص بیوبر اٍرصاًس هطبرکت کٌذ. پذيزش ٍ .1

 ، را آهبدُ کٌذ.CPCRٍسبيل ٍ اهکبًبت هَرد ًیبس بزای اًجبم  .2

 ، هطبرکت ًوبيذ.CPCRدر ػولیبت  .3

 اس بیوبر الکتزٍکبرديَگزافی بؼول آٍرد. .4

 بزخَرد اٍلیِ بب بیوبراى اٍرصاًسی را اًجبم دّذ.الذاهبت السم در  .5

 الذاهبت اٍلیِ در بزخَرد بب بیوبراى تزٍهبيی را اًجبم دّذ. .6

 :ًگسضیحیطِ 

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ در پبيبى دٍرُ بتَاًذ :

 استبًذاردّبی هزبَط بِ فَريت را بذاًذ. .1

  ببضذ.بب طزس کبر ٍ آهبدُ سبسی دستگبُ الکتزٍضَک آضٌبيی داضتِ  .2

 

 ضیَُ ّب ٍ زٍضْبی آهَشضی:- 7

 ّذايت ٍ ّوزاّی داًطجَ در حیي اًجبم الذاهبت درهبًی .1
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 سخٌزاًی ٍ کبرػولی در بخص ببلیٌی .2

 بزگشاری کالس درس ٍ کٌفزاًس در ببلیي  .3

 

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَیبى: -8

 حضَر هٌظن ٍ بِ هَلغ در اتبق ػول  .1

 ٍپبسخ ٍ ارتببط بب هَضَع هَرد بحثاًجبم تکبلیف هزبَطِ، ضزکت در سَال  .2

 تحَيل دفتزچِ دارٍيی )دارٍّبی هَرد استفبدُ در اتبق ػول، ارائِ يک هَضَع. .3

 استفبدُ اس الگ بَک ٍتکویل آى .4

 ارائِ سویٌبر  .5

 

 ٍسبیل کوک آهَشضی: -9

 power pointاستفبدُ اس ًزم افشارّب هبًٌذ 

 استفبدُ اس هبًکي ّب

 

 ٍظبیف اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ًحَُ بکبزگیسی آًْب دز ػسصِ:  -10

 ّوزاّی داًطجَيبى در ػزصِ کبرآهَسی ببلیٌی .1

 سزپزستی داًطجَيبى .2

 ارسيببی فؼبلیت ّبی آهَسضی داًطجَيبى .3

 بزگشاری کٌفزاًس ّب ٍ کالس درس ببلیٌی  .4

 ارسيببی پبيبى دٍرُ  .5

 log bookتکویل  .6
 

 زشضیببی تکَیٌی، پبیبًی/ اًَاع آشهَى (:ًحَُ  ازشضیببی داًطجَیبى)ا -11

 GRS. MSF .Log book. Port folio. dopsارسيببی تکَيٌی ٍ تزاکوی بب استفبدُ اس چک لیست، 

 درصذ ًوزُ 30درصذ ًوزُ، حضَر فؼبل، هسئَلیت پذيزی ٍ اًجبم تکبلیف  70ارسيببی تکَيٌی ٍ آسهَى ًْبيی 
 

 اًگلیسی(: هٌببغ دز سی قببل استفبدُ )فبزسی، -12

 طبك سزفضل بزًبهِ آهَسضی هصَة ٍسارت بْذاضت

 

 

ّصیٌِ ّب ضبهل:) فضبی فیصیکی، پسسٌلی، اهکبًبت، تجْیصات، ػسصِ آهَشضی )هَجَد /هَزد ًیبش( ٍ بسآٍزد  -13

 تجْیصاتی، ًسم افصازی، هصسفی ٍ ػوَهی (:
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تجْیصات ٍ  ٍضؼیت ػسصِ آهَشضی هؼسفی ػسصِ آهَشضی زدیف

 هَزد ًیبشاهکبًبت 

ّصیٌِ 

 هَزد ًیبش

 تَضیحبت  تؼداد یب هقداز هَزد ًیبش

 هَزد ًیبش )آدزس ذکس ضَد(هَجَد

 دز حبل حبضس ٍجَد ًدازد یک کالس دز ّس اتبق   کالس ×  کالس آهَشضی 1

 دز حبل حبضس کن است بِ ًسبت داًطجَیبى  کود ٍ زختکي ×  کود ٍ زختکي داًطجَیی 2

        

        


