
 تسمه تعالی

 دانطگاه علوم پسضکی و خذمات تهذاضتی درمانی استان توضهر

 مرکس توسعه آموزش پسضکی

 دفتر نظارت و ارزضیاتی

 درس فرم طرح
 

فلوضیپ تیهوضی :       :                                  آخریه مدرک تحصیلیدکتر عثذالرسول انوری پور: وبم ي وبم خبوًادگی مدرس

                                                      ویژه تخصص تیهوضی و مراقثتهای: رشتٍ تحصیلیقلة                                                                          

   تیهوضی :            گريٌ آمًزشیاستادیار:    رتبٍ داوشگبَی
 

                                             کارورزی تخص یک ماهه تیهوضی  - اینترنی:                                         مقطغپسضکی:       رشتٍ تحصیلی فراگیران

 :        تؼداد فراگیران :ترم

 

  تاز–تفسیر اختالالت اسیذ : ػىًان درس بٍ طًر کبمل

 :          تؼداد ياحد                  □کبر آمًزی                                  ػملی□ تئًری:                 وًع درس

:                                          تبریخ امتحبن میبن ترم صثح12:                 زمبن خبتمٍ کالس صثح10:    زمبن شريع کالس

 :پبیبن ترم

 

  □                تکًیىی   □مراحل ارزشیببی                     مرحلٍ ای  

 درصد از ومرٌ وُبیی20فؼبلیت داوشجً اوجبم تکبلیف حضًر ي غیبة 
درصد از ومرٌ وُبیی ...........................................................امتحبن میبن ترم

 درصد از ومرٌ وُبیی........................................................کًئیسَبی اوجبم شدٌ
 درصد از ومرٌ وُبیی..............................................................امتحبن پبیبن ترم

                 □            صحیح ي غلط□                  چىد گسیىٍ ای   □           تشریحی  □وًع امتحبن میبن ترم        شفبَی 
  □جًر کردوی

                 □            صحیح ي غلط □                 چىد گسیىٍ ای    **     تشریحی        □وًع امتحبن پبیبن ترم        شفبَی 
 بريش آسکی  □جًر کردوی

 

 : ضرحی از  درس

تعادل اسیذ تاز و تفسیر گازهای خون ضریانی درتیماران تحرانی و کریتیکال در پیطثرد رونذ درمان از اهمیت 
. فراوانی ترخوردار خواهذ تود

   
 



 :مىببغ اصلی تدریس درس مًرد وظر

      رفرانس تخصص تیهوضی–کتاب میلر 
MGH critical care – Critical care medicine 

 
 

 

 : اهداف كلي درس

 باز - آؼنایی با اصول بالینی پیذایػ اختالالت اظیذ (1

 باز و نحوه درمان- ؼناخت انواع اختالالت اظیذ (2

 

 جلعه اول*

 عبذالرظول انوری پور: نام مذرض

 اختالالت اظیذوزیط :  عنوان مبحث

 : اهذاف اختصاصی

 .را تعریف کنیذ  فیسیولوشی تعادل اظیذ باز -1

 .اصطالحات رایج در تعادل اظیذ باز را بیان کنیذ -2

 .را تفعیر کنیذ ( متابولیک–تنفعی )انواع اختالالت اظیذوزیط  -3

 .را بیان کنیذ ( متابولیک–تنفعی )درمانهای اختالالت اظیذوزیط  -4

 

 

 □                       رواني حركتي□                    عاطفي   **شناختي :   حيطه 

 بر مبنای کیط : .روش آموزشي

 .بعتری در بخػ مراقبتهای ویصه. تعت های گازهای خون ؼریانی بیماران: وظیله کمک آموزؼی

 

 جلعه دوم*

 عبذالرظول انوری پور: نام مذرض

 اختالالت الکالوزیط :عنوان مبحث

:  اهذاف اختصاصی



. را تفعیر کنیذ ( متابولیک –تنفعی )انواع اختالالت الکالوزیط - 1

. درمانهای اختالالت آلکالوزیط را بیان کنیذ- 2

 .باز و نحوه تفعیر ودرمان را ؼرح دهیذ- اختالالت توام اظیذ- 3

 

 □                       روانی حرکتی□                    عاطفی   **ؼناختی :   حیطه 

 ...................بر مبنای کیط:.. روغ آموزؼی

 بعتری در بخػ مراقبتهای.. تعت های گازهای خون ؼریانی بیماران: وسيله كمك آموزشي

 ..................................................ویژه

 


