
 

 

 تٌام خذا

 للة ٍ ػزٍق ضْيذ رجاييآهَسضي، تحميماتي  ٍ درهاًي هزوش 

 

 جزاحي ضىن ٍ لگي –دستگاُ گَارش 

 

 (6پزستاري هزالثت ّاي ٍيضُ اختػاغي )

 

 

 اساتيذ ساػت تاريخ هطالة هَرد تحج ّفتِ

 دوتز حك اسلي 11-11 15/7/96 آًاتَهي ٍ فيشيَلَصي دستگاُ گَارش 1

 دوتز حك اسلي 11-11 11/7/96 ٌي در تيواراى تا اختالالت دستگاُ گَارشارسياتي ّاي تالي 1

3 
ضىن حاد            -اختالالت سطح ًخاػي -تطخيع ّاي رايج پزستاري )اختالالت تغذيِ

 آسيت ّا ٍ هزالثت ّاي آى( –
 دوتز حك اسلي 11-11 19/7/96

 دوتز حك اسلي 11-11 16/8/96 (ي وثذي ٍ آًسفالَپاتي وثذ(ًارساي -ّپاتيت ّا -هطىالت تاليٌي ٍيضُ )پاًىزاتيت حاد 4

5 
تغذيكِ ٍ                    -سٌذرم حاد ضكىوي  –هطىالت تاليٌي ٍيضُ )اًَاع ضزتات ضىوي 

 اختالالت آى در تيواراى تا حال ٍخين(
 دوتز حك اسلي 11-11 13/8/96

 دوتز حك اسلي 11-13 13/8/96 ْاتي رٍدُ ايتيواريْاي الت -)ػفًَت ّاي داخل ضىنهطىالت تاليٌي ٍيضُ  6

 آلاي رضايي 11-11 1/7/96 در جزاحي ضىن ٍ لگي تاليٌيارسياتي ّاي  7

 // 11-11 16/7/96 اًَاع الذاهات هذاخلِ اي ٍ جزاحي ّا ضىوي ٍ لگي ٍ ػَارؼ هزتَط تِ آى 8

 



 

 تٌام خذا

 يللة ٍ ػزٍق ضْيذ رجايآهَسضي، تحميماتي  ٍ درهاًي هزوش 

 

 سيستن ايوٌي ٍ تيواريْاي ػفًَي –اًىَلَصي ٍ خَى 

 

 (7پزستاري هزالثت ّاي ٍيضُ اختػاغي )

 

 

 اساتيذ ساػت تاريخ هطالة هَرد تحج ّفتِ

 دوتز ًجفي 8-11 14/9/96 آًاتَهي ٍ فيشيَلَصي دستگاُ گزدش خَى  1

 دوتز ًجفي 11-11 14/9/96 ٍقتيواريْاي والصى ٍ تاحيز آى تز ػز –هىاًيسن تغييز تَهَرال سلَلْا  1

3 
اختالالت ًاضكي اس وكاّص    -ٍضؼيت افشايص اًؼماد پذيزي داخل ػزٍلي –ون خًَي 

 ٍضؼيت لَسوي حاد -ًَتزٍپٌي  -پالوت خَى 
 دوتز ًجفي 11-8 11/9/96

4 
سكٌذرٍم  –ضَن  -هخاطزات خًَزيشي -ًمع تثادالت گاسي در ون خًَي ٍ خًَزيشي

 ارسياتي تيواراى تذحالٍ  ت تاليٌيهؼايٌا -حاد ليش تَهَرال
 دوتز ًجفي 11-11 11/9/96

 وواليدوتز 13-15 1/7/96 سيستن دفاػي تذى ٍ هىاًيشم ّاي ػفًَت 5

6 
 -آًتي تيَتيىْا ٍ خَاظ آى –هىاًيشم اختالالت خَد ايوٌي  –ٍاوٌص ّاي حساسيتي  –

sepsis ػَارؼ آى ٍ 
 ووالي دوتز 15-13 15/7/96

7 
ػفًَت ّاي سز ٍ     -آًذٍوارديت ٍ پزيىارديت ّاي ػفًَي -تگاُ تٌفسػفًَت ّاي دس

 ػفًَت تافت ًزم –گزدى ٍ ػفًَت داخل جوجوِ 
 وواليدوتز  15-13 11/7/96

8 
ػفًَت هزتَط تِ واتتز ٍ اتشارّاي تؼثيكِ   –تٌاسلي  –ػفًَت لگي ٍ ػفًَت ّاي ادراري 

 ًَت ّاي ًادر ٍ فزغت طلةػف-سل ٍ تظاّزات تاليٌي ٍ ػَارؼ آى –ضذُ در تذى 
 وواليدوتز 15-13 19/7/96



 تٌام خذا

 للة ٍ ػزٍق ضْيذ رجاييآهَسضي، تحميماتي  ٍ درهاًي هزوش 

 

 هزالثت ّاي ٍيضُ در غذهات ًاضي اس ضزتِ  –اغَل ولي در تيواراى جزاحي 

 

 (8پزستاري هزالثت ّاي ٍيضُ )

 

 

 اساتيذ ساػت تاريخ هطالة هَرد تحج ّفتِ

1 
 –ضكز  حكال هؼايٌكات تكاليٌي      –اغَل ولي در تيواراى جزاحي  –آًاتَهي جزاحي 

 ارسياتي تيواراى تذحال –هطالؼات تطخيػي 
1/7/96 11-8 

آلاي دوتز 

 جليلي

 8-11 1/7/96 هزالثت اس سخن ّاي جزاحي -تذاتيز تغذيِ اي –اختالالت هايؼات ٍ الىتزٍليتْا  1
خاًن دوتز 

 وارگز

3 
زاحي ٍ پيطگيزي اس ػَارؼ جزاحي  )خًَزيشي گَارضي تزهثَس ػَارؼ ػوَهي ج

 ػفًَت ّاي جزاحي –ٍريذّاي ػومي 
15/7/96 11-8 

خاًن دوتز 

 وارگز

4 

 –هزالثت ّاي ٍيضُ در غذهات ًاضي اس ضزتِ )تزهاتَلَصي( )اًَاع آسية ّاي فيشيىي 

حَادث  –يواراى هىاًيشم غذهات ٍ آسية(    هذيزيت هيذاًي در غحٌِ حَادث ٍ اًتمال ت

 غيز هتزلثِ

11/7/96 11-8 

خاًن دوتز 

 وارگز

 //                                //                                    //                           // 19/7/96 11-8 
خاًن دوتز 

 وارگز

6 
ية ّكاي  آسك    –هالحظات آًاتَهيكه   -هطىالت تاليٌي ٍيضُ )آسية ّاي لفسِ سيٌِ

 هالحظات آًاتَهيه( -ضىوي
16/7/96 11-8 

آلاي دوتز 

 جليلي

 8-11 13/7/96 هطىالت تاليٌي ٍيضُ )اًَاع آسية ّاي ضىوي ٍ لگٌي ٍ هالحظات آًاتَهيه( 7
آلاي دوتز 

 جليلي

8 
هطىالت تاليٌي ٍيضُ )هزٍر ولي تز آسية اًذام ّا ٍ ػزٍق هحيطي                         آسية 

 سٌذرم واهپارتواى( –اي ًزم ٍ اػػاب هحيطي تافت ّ
31/7/96 11-8 

آلاي دوتز 

 جليلي

9 
درد ٍ هسائل رٍاًي(                     الذاهات  –اًَاع سَختگي ٍ ػَارؼ سَختگي )ػفًَت 

 هذاخلِ اي در سَختگي ّا
7/8/96 11-8 

آلاي دوتز 

 جليلي

11 
آسية ّكاي   –يايي ٍ استٌطالي آسية ّاي الىتزيىي ٍ ضيو -گزهاسدگي –سزهاسدگي 

 تيَتزٍريسن ٍ سال  وطتار جوؼي –تطؼطغ 
14/8/96 11-8 

آلاي دوتز 

 جليلي

 IABP 6/8/96 11-8تىٌيه ّاي  11
–آلاي سويؼي 

 آلاي فزٍتي

 الاي سويؼي IABP 13/8/96 11-8هزالثت ّاي پزستاري در تيواراى تا  11



 

 تٌام خذا

 للة ٍ ػزٍق ضْيذ رجايي آهَسضي، تحميماتي  ٍ درهاًيهزوش 

 

 ارتَپذي –جزاحي ػزٍق 

 

 (9پزستاري هزالثت ّاي ٍيضُ اختػاغي )

 

 

 اساتيذ ساػت تاريخ هطالة هَرد تحج ّفتِ

1 
الككذاهات هذاخلككِ اي جزاحككي ّككاي ارتَپككذي ٍ ػككَارؼ ًاضككي اس الككذاهات ٍ               

    جزاحي ارتَپذي ٍ ارسياتي تاليٌي تيواراى ارتَپذي 
 ػاتذيٌيخاًن  11-11 13/7/96

 //           11-14 31/7/96 ارسياتي تاليٌي تيواراى ارتَپذي 1

 
اًككَاع الككذاهات هذاخلككِ اي جزاحككي ػككزٍق ٍ ػككَارؼ ًاضككي اس الككذاهات ٍ                     

 جزاحي ّاي ػزٍق
7/8/96 11-11 

آلاي 

 غادلپَردوتز

 // 13-15 14/8/96 ّاي پزستاري آى تيواراى جزاحي ػزٍق ٍ هزالثت تاليٌيارسياتي  4

 

 

 
 


