
عناوین  ردیف  مرکز آموزشی درمانی فیروزگر92پاییز icuبرنامه زمان بندي بازآموزي مهارتهاي پرستاري در
 دروس

  ساعت  مدرس  سرفصل مطالب
 مورد نیاز

 تاریخ 

 

روش 
 تدریس

نحوه 
 ارزشیابی

  افتتاح دوره 
  ژه واستانداردهاي آنیبخش و

  شرایط پرستارشاغل دربخش ویژه
 اخالق پرستاري ونحوه ارتباط بابیمار 

ســخنرانی،  ١٠/٧/٩٢ 14-15 خانم آذربین 
بحـــــث و 

  گفتگو
 

  
  
1 

  
  
 اتیکل

 ونحـوه پیـشگیري و   ICUمروري بر خطاهاي شایع در  
 برخوردباآن ها

سخنرانی،  ١٠/٧/٩٢ 15-16 خانم مسکینی
بحث و 
 گفتگو

آزمـــــون 
 الکترونیکی

ــزارش  2 گــــ
ــسی  در  نویـ
ــش  بخــــــ

 ژهیمراقبت و

  کلیات ثبت  صحیح گزارش
  هافلوشیت و طریقه ثبت در فلوشیت

  ومیکرودوزنحوه ثبت داروها ي خطرناك

خــــانم مونــــا 
 جهانی

سخنرانی،  ١٠/٧/٩٢ 18-16
بحث و 
 گفتگو

 

اخـتالالت حـسی ، خـواب       (ICUاختالالت شایع دربیماران    
ــات     ــدگی ،مالحظ ــترس وتنی ــراري ،اس ــی ق ــه ،ب ،تغذی

  )سالمندي ومراقبتهاي پرستاري 
  نیازهاي خانواده ونقش پرستاردربرآوردن آنها 

 کنترل درد 

  رزم آهنگ 
 

15:30-14  
 

ســخنرانی،  ١١/٧/٩٢
بحـــــث و 

  گفتگو
سخنرانی، 

بحث و 
 گفتگو

3  
 

مفاهیم 
پرستاري در 

 ICUبخش 

    پایان زندگی مراقبت بیمار درمراحل
 

سخنرانی،  ١١/٧/٩٢ 15:30-16 رزم آهنگ
بحث و 
 گفتگو

آزمـــــون 
 الکترونیکی

سخنرانی،  ١١/٧/٩٢ 16-18 اقاي گلشنی  ی و عروقیستم قلبی سيولوژیزی و فیآناتوم
بحث و 
 گفتگو

آزمون 
 الکترونیکی

 و یستم قلبی سیابی ارزي و روش هایکیزینه فیمعا
  یعروق

سخنرانی،  16/7/92 14-15 اي گلشنیاق
بحث و 
 گفتگو

آزمون 
 الکترونیکی

سخنرانی،  16/7/92 15-18 اقاي گلشنی  هاي خطرناك یتمیر نوار قلب و آری از تفسيمختصر
بحث و 
 گفتگو

آزمون 
 الکترونیکی

  
4  
  
 

 – یقلب ستمیس
  یعروق

 ساعت10

   یع قلبی شاي هايماریب
  روشهاي درمانی جراحی وغیرجراحی قلب

 آئورت،آمبولی ،ایسکمی آنوریسم(بیماریهاي عروقی 
  )ها

 ی قلبيجرهایپروس - پرمصرف ی قلبيداروها-شوك 
 روقیو ع

 ا
  

 اقاي گلشنی

18-14 30/7/92 
 

سخنرانی، 
بحث و 
 گفتگو

آزمون 
 الکترونیکی

  
5  
  
 

  ستمسی
   پولموناري

 ساعت16

  
ــوژي و آنــــــاتومی ــستم فیزیولــــ    تنفــــــسی سیــــ

   تنفسی سیستم ارزیابی روشهاي و فیزیکی معاینه

  
 اي شیريآق

سخنرانی،  1/8/92 16-14
بحث و 
 گفتگو
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   ARDS ،RDS ،(COPD (  تنفسی بیماریهاي اورژانسهاي

   STATUS ASTHMATICUS( آسم پایدار
   ریه آمبولی

   پنومونی و سایربیماریهاي عفونی 
 ریه بافت یماریهايب

  
 آقاي شیري

18-16 1/8/92 

 موارد ( ونتیالتور تحت ازبیمار  مراقبت و مکانیکی تهویه اصول
  یکیمکان هیتهو از استفاده يروشها و

 ٧/٨/٩٢ 14-18 آقاي شیري

 - يجداساز مراحل و اریمع - التوریونت میتنظ و مدهاوعوارض-
  )يپرستار ندیفرا

 ٨/٨/٩٢ 14-16 آقاي شیري

شریانی (وناختالالت اسیدوبازوتفسیر گازهاي  خ
 )،وریدي 

 ٨/٨/٩٢ 16-18 آقاي شیري

  

–اکسیژن تراپی –فیزیوتراپی ریه (پروسیجرهاي تنفسی
 ...)اسپیرومتري انگیزشی و–ساکشن 

 9/8/92 14-16 آقاي شیري

 سخنرانی،  
بحـــــث و 

 گفتگو

آزمـــــون 
 الکترونیکی

    اعصاب و مغز سیستم فیزیولوژي و آناتومی
   اعصاب و مغز  ستمسی ارزیابی روشهاي و فیزیکی معاینه

 9/8/92 16-18 آقاي شیري

 نرولوژیک یماریهايب

12/8/92 14-15 آقاي شیري  

 
 یت یس ریتفس و  اي جمجمه داخل خونریزي و سر به تروما
 اسکن

12/8/92 15-18 آقاي شیري  

   اعصاب و مغز سیستم عفونی بیماریهاي
 

14/8/92 14-16 اي شیريآق  

14/8/92 16-18 آقاي شیري مغزي تومورهاي  

  
6 

  
سیستم مغز 

  و اعصاب
  ساعت10

  
 

 ياریهوش سطح کنترل و کمایی بیماران از مراقبت
19/8/92 14-16 آقاي شیري  

ســخنرانی، 
بحـــــث و 

  گفتگو
 

آزمـــــون 
 الکترونیکی

    ادراري مجاري و کلیه سیستم فیزیولوژي و آناتومی
 مجاري و کلیه سیستم ارزیابی روشهاي و فیزیکی معاینه
 ادراري

 19/8/92 16-18 آقاي شیري

  الکترولیتها و آب
عالئم اختالالت الکترولیتی شایع 

،هیپووهیپرکالمی ICU)DI،SIADHدر
 ونحوه درمان آن...)،هیپووهیپرناترمی و

 28/8/92 14-18 آقاي شیري

 ٢٩/٨/٩٢ 14-16 آقاي شیري نهاي جایگزین نارسایی کلیه ودرما

 ٢٩/٨/٩٢ 16-18 آقاي شیري پیوند کلیه 

  همودیالیز
  14-16 آقاي شیري

 

7   
 هیکل ستمیس
 يمجار و

  يادرار
 ساعت 12

  صفاقی دیالیز
   آقاي شیري

18-16 

  
4/9/92 

  ي کبديهپاتیت ها ومراقبت پرستاري درانسفالوپاتی ها
 نارسایی کبد حاد

 6/9/92 14-16 آتنخانم 

دیابت ودرمانهاي آن ،اورژانـسهاي دیابـت و مراقبـت          
 )،هیپوگلیسمیDKA،HHKNS(هاي پرستاري 

 6/9/92 16-18 رزم آهنگ 

  
8 

سیستم 
گوارش و کبد، 
  غدددرون ریز

  ساعت6
 11/9/92 14-16 رزم آهنگ )طوفان تیروئیدي ،میکزادم (بیماریهاي غده تیروئید  

ســخنرانی، 
بحـــــث و 

  گفتگو
 

آزمـــــون 
 الکترونیکی

    سوختگی با بیمار از مراقبت اصول و مفاهیم
 

 11/9/92 16-18 رزم آهنگ

 13/9/92 14-16 رزم آهنگ   مسمومیت با بیمار از مراقبت اصول و مسمومیتها

  
9 

 و پوست
  یسوختگ

 تساع 6

   بستر زخم از مراقبت
 ارتوپدي مشکالت با بیمار پوست از مراقبت

 13/9/92 16-18 زم آهنگر

ســخنرانی، 
بحـــــث و 

  گفتگو
 کار عملی

آزمـــــون 
  الکترونیکی
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  ساعت4 :مدت تقریبی  هرجلسه -19:تعدادجلسات –ساعت 70:جمع ساعت کالس تئوري 
برگزارخواهدشد وبراي مدعوین )ره(ساعته خواهدبود که براي پرستاران خودمرکز فیروزگر دربیمارستان امام خمینی 6روز 5برنامه کارورزي بصورت 

  20/9/92تا16/9سایرمراکز درهمین مرکزبرنامه ریزي شده ومتعاقبا اعالم خواهدشدشروع کارورزي از

  
 

   14/9/92 14-16 مسکینیخانم   درمانی مایع از مختصري و تغذیه
10 

 

   ویژه ومحاسبات دارودرمانی
 

 14/9/92 16-18 مسکینیخانم 

ســخنرانی، 
بحـــــث و 

  گفتگو
 کار عملی

آزمـــــون 
 الکترونیکی
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