
 مرکس آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد 

 011اهتیبس:اًکَلَصی  تخققی پزعٌل بخؼچک لیغت ارسیببی هْبرتْبی 

 تبریخ:                                بخؼ :                                      عوت :                                                                ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :       

 3ًوزُ  4ًوزُ 5ًوزُ هَارد  ردیف

    اًجبم فزایٌذ پذیز ػ ،تزخیـ ،ارجبع ٍ اًتقبل بیوبر طبق پزٍتکل  0
    آؽٌبیی بب چگًَگی آهبدُ عبسی دارٍّبی ؽیوی درهبًی 2

    BMA  ٍBMBّوکبری السم بب پشؽک در اًجبم پزٍعیجزّبی  3

    ٍ تحَل ببلیٌی هَثز ٍ فعبل ٍ گشارػ دّی بز اعبط افَل علوی در ّوِ ؽیفتْب تحَیل 4

    اًجبم فحیح پزٍعیجزّبی درهبًی ٍ تؾخیقی)آًضیَکت، عًَذاص، ًَارقلب، پبًغوبى، عبکؾي ٍ...( 5

    رعبیت افَل ّوٍَیضیالًظ در تشریق خَى ٍ فزاٍردُ ّب 6

    رایت8افَل فحیح دارٍ درهبًی طبق  7

    ٍ رعبیت افَل کبردکظ ًَیغی case methodeثبت ٍ گشارػ اقذاهبت پزعتبری اًجبم ؽذُ ٍ کبر بِ رٍػ   8
    کٌتزل ٍ پیؾگیزی اس عفًَت )ؽغتي دعت،کَتبّی ًبخي ٍ ًذاؽتي سیَرآالت(  9

    ٍ پوپ اًفَسیَىٍ ًٍتیالتَر  DC shokهْبرت کبر بب دعتگبُ  01

    هزاقبت ّبی قبل ٍ بعذ اس گذاؽتي پَرت ّبی ففبقی ٍ ٍریذی   00

    هْبرت کبفی در تفکیک پغوبًذّبی دارٍّبی ؽیوی درهبًی 02

    هزاقبت اس بیوبر در هزاحل اًتْبیی سًذگی ٍ هزاقبت اس جغذ 03

    درهبى آىهْبرت کبفی در پیؾگیزی اس ًؾت دارٍی ؽیوی درهبًی بِ سیز پَعت ٍ راّکبرّبی  04

رٍس بعذ، عَارك دراسهذت ٍ 7-3آؽٌبیی بب عَارك جبًبی دارٍّبی ؽیوی درهبًی)عَارك فَری، عَارك کَتبُ هذت  05

 ٍ تکٌیک ّبی حفبظت فزدی اثزات تجوعی ؽیوی درهبًی(

   

    ٍ رعبیت افَل ایشٍلِ هعکَط آؽٌبیی بب عالئن لَکَپٌی ٍ تزٍهبَعیتَپٌی ٍ هذاخالت پزعتبری 06

    آؽٌبیی بب ًکبت قبًًَی بخؼ ؽیوی درهبًی 07

    اعتزاتضی ّبی پیؾگیزی اس اکغتزاٍاسیؾيآؽٌبیی بب  08

    هْبرت آهَسػ بِ بیوبر در کٌتزل عَارك ٍ ٍاکٌؼ ّبی دارٍیی 09

    آؽٌبیی بب هذاخالت پزعتبری در اعتئَهبتیت 21
 

 

 عزپزعتبراقذاهبت اًجبم ؽذُ تَعط  ثبت ًقبط ضعف ٍ قَت

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

 بزطزف ًؾذ گشارػ کتبی ) در فزم هخقَؿ(بِ دفتز پزعتبری ارائِ گزدد. در فَرتی کِ در سهبى تعیي ؽذُ ًقبط ضعف

 نام و امضای سرپرستار


