
 

 داًػکذٍ پسغکی

 گرٍّ هٌِذضی پسغکی

                    ابسار دلیك پسغکی عٌْاى درش:

 )بیْالکتریک( داًػجْیبى ترم اّل همطغ کبرغٌبضی ارغذ رغتَ هٌِذضی پسغکی هخاطباى: 

 ًظریّادذ  2 تعذاد ّاحذ:

  ایٌجبًباتبق ُوَ رّزٍ، بب ُوبٌُگی لبلی، در :  ضاعت پاضخگْیی بَ ضْاالت فراگیر 

  هذوْد اهیریدکتر  هذرش:  

 79-79ًیوطبل اّل  ُر ُفتَ ػٌبَیکرّزُبی  16-14ضبػت  :زهاى ارایَ درش

 ًذارد درّش پیع ًیاز:  

 

 ُذف کلی درش:

 آغٌایی با اصْل اًذازٍ گیری پاراهترُای حیاتی ّ دضتگاٍ ُای هربْط بَ آى

  

 )ُذف کی جلطَ ُر جِت: (جلطات یکل ُذافا

 بر اًذازٍ گیریهمذهَ ای  .1

 ارتببط ضیطتن ُبی اًذازٍ گیری ّ اًطبى .2

 هبذل ُب ّ بیْ ضٌطْرُب .3

 پتبًطیلِبی بیْ الکتریکی ّ ًذٍْ ثبت آًِب .4

 اؾْل الکترّدُب ّ اًْاع آى .5

 دضتگبٍ ُبی اًذازٍ گیری هربْط بَ ضیطتن گردظ خْى .6

 دضتگبٍ ُبی هبًیتْریٌگ ّ ضیظ اطالػبت .9

 یدضتگبٍ ُبی اًذازٍ گیری ضیطتن تٌفط .9

 دضتگبٍ ُبی اًذازٍ گیری ضیطتن ػؿبی .7

 دضتگبٍ ُبی آزهبیػگبُی .11

 یضٌطْرُب ّ دطگرُبی بیْغیویبی .11

 دّر ضٌجی ّ تلَ هذیطیي .12

 دیگر دضتگبٍ ُبی ًْیي تػخیؿی ّ درهبًی .13

 بیْ الکترّهغٌبطیص .14

 یطرادی ضیطتوِبی ُْغوٌذ پسغک .15

 



  غرح درش:

اؾْل اًذازٍ گیری پبراهترُبی دیبتی  تْضظ دضتگبٍ ُبی هختلف پسغکی از دیذگبٍ اؾْل فیسیکی ّ  ایي درشدر 

تکٌیک ُبی آى، ًمع اجسای هختلف آى ضیطتن بررضی غذٍ ّ ًذٍْ اضتفبدٍ ایي اؾْل ّ اطالػبت در کببردُب ّ دضتگبٍ 

 ُبی هختلف پسغکی آهْزظ دادٍ هی غْد.  

 :جلطَ ُر یکل اُذاف تفکیک بَ ّیژٍ اُذاف

 اؾْل اًذازٍ گیری در پسغکی آغٌبیی بب   :اّل جلطَ یکل ُذف
 رّغِبی اًذازٍ گیری ضیگٌبلِبی دیبتی :اّل جلطَ ژٍیّ اُذاف

 را تْضیخ دُذ. اًْاع رّغِبی اًذازٍ گیری ضیگٌبلِبی دیبتی باغذ:  قادر داًػجْ اىیپا در

 آغٌبیی بب اؾْل اًذازٍ گیری  در پسغکی   :جلطَ دّم کلی ُذف
 رّغِبی اًذازٍ گیری ضیگٌبلِبی دیبتی :جلطَ دّم ّیژٍ اُذاف

 ّ همبیطَ کٌذ.اًْاع رّغِبی اًذازٍ گیری ضیگٌبلِبی دیبتی  را تْضیخ دُذتئْری ّ هفبُین  باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 اًطبى بب یریاًذازٍ گ یُب طتنیضًذٍْ ارتببط آغٌبیی بب   :ضْم جلطَ کلی ُذف
 ی پتبًیطلِبی دیبتی بب اًطبى ریاًذازٍ گ ی هختلفُب طتنیضارتببط ّ اتؿبل  :ضْم جلطَ ّیژٍ اُذاف

تفْیت ّ  ی پتبًیطلِبی دیبتی بب اًطبىریاًذازٍ گ ی هختلفُب طتنیضًذٍْ ارتببط ّ اتؿبل   باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 دُذ.را تْضیخ  کٌٌذٍ ُبي بیْ پتبًطیل

 ضٌطْرُب ْیهبذل ُب ّ ب  :چِارم جلطَ کلی ُذف

  اؾْل ػولکرد بیْضٌطْرُب  :چِارم جلطَ ّیژٍ اُذاف

 تْضیخ دُذ ّ همبیطَ کٌذ. اًْاع هبذلِبّ بیْضٌطْرُب ّ هذلِبی هذاری آًِب  باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 ّ ًذٍْ ثبت آًِب یکیالکتر ْیب یلِبیپتبًط :جلطَ  پٌجن کلی ُذف
    ُبی دیبتی پتبًطیل اًذازٍ گیری ّ ثبت :جلطَ پٌجن ّیژٍ اُذاف

 راتْضیخ دُذ الکترّدُبي بیْپتبًطیلّ کبرکرد  هٌػبء پتبًطیل ُبي زیطتی  باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 اؾْل الکترّدُب ّ اًْاع آى :جلطَ غػن کلی ُذف 
 تذلیل هذل هذاری الکترّدُب :جلطَ غػن ّیژٍ اُذاف

 تذلیل کٌذ. هذل هذاری اًْاع الکترّدُب را باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 گردظ خْى طتنیهربْط بَ ض یریاًذازٍ گ یدضتگبٍ ُب :جلطَ ُفتن کلی ُذف

 گیری غیر هطتمین فػبر خْى ّ هسایب ّ هؼبیب آًِب ُبی اًذازٍ ّظر :جلطَ ُفتن ّیژٍ اُذاف

 را تْضیخ دُذ. ُبی درّى رگی هبذل ّ ضبختبر ّ کبرکرد فػبر ضٌج   باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 اطالػبت ظیّ ض ٌگیتْریهبً یدضتگبٍ ُب  :ُػتنجلطَ  کلی ُذف
  دضتگبٍ ُبی هبًیتْریٌگ ّ رخیرٍ ضیگٌبلِبی للبیم بلْک دیبگرا :ُػتنجلطَ  ّیژٍ اُذاف

 غرح دُذ.ّ دضتگبٍ ًْار للب را  (Cardiac pacemaker)ضبز للبی  ضرببىاؾْل   باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 یتٌفط طتنیض یریاًذازٍ گ یدضتگبٍ ُب  :جلطَ ًِن کلی ُذف

 هذل ضیطتن تٌفص ّ ضٌطْرُبی اًذازٍ گیری پبراهترُبی ضییتن تٌفطی ّ اضپیرّهتری :جلطَ ًِن ّیژٍ اُذاف

گیری  اًذازٍ ّ رّغِبی ُب در ضیطتن تٌفطی گیری اًذازٍُب ّ  اًْاع ضٌطْر ّ  تٌفطی جسای ضیطتنا باغذ:  قادر داًػجْ پایاى در

 را غرح دُذ. آًِب )اضپیرّهتری(

 یػؿب طتنیض یریاًذازٍ گ یدضتگبٍ ُب :جلطَ دُن کلی ُذف

 ًذٍْ ثبت ضیگٌبلِبی هغسی :جلطَ دُن ّیژٍ اُذاف

 بیبى کٌذ. اؾْل،رّغِب ّابسارُبی ثبت ضیگٌبلِبی هغسی را  باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 ییبیویْغیب یضٌطْرُب ّ دطگرُب جلطَ یازدٍ: کلی ُذف
 ییبیویْغیب یضٌطْرُب ّ دطگرُببرخی از اًْاع  :جلطَ یازدُن ّیژٍ اُذاف

 را تْضیخ دُذ. ییبیویْغیب یضٌطْرُب ّ دطگرُببرخی از اًْاع کبربردُبی   باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 يیطیّ تلَ هذ یدّر ضٌج   :جلطَ دّازدُن کلی ُذف
 تلَ هذیطیي ّ پسغکی غخؿی :جلطَ دّازدُن ّیژٍ اُذاف

 غرح دُذ.ّ پسغکی غخؿی را   یدّر ضٌجتلَ هذیطیي،  بردرکب باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 یّ درهبً یؿیتػخ يیًْ یدضتگبٍ ُب گرید   :جلطَ ضیسدُن کلی ُذف



 تػخیؽ ّ درهبىتکٌْلْژیِبی ًْیي پسغکی در  :جلطَ ضیسدُن ّیژٍ اُذاف

  ْضیخ دُذ.تبرخی از رّغِب ّ تکٌْلْژیِبی ًْیي پسغکی را   باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 صیالکترّهغٌبط ْیب   :جلطَ چِاردُن کلی ُذف

 هٌػب ّ کبربردُبی بیْالکترّهغٌبطیص :جلطَ چِاردُن ّیژٍ اُذاف

 تْضیخ دُذ. بیْالکترّهغٌبطیص ّ کبربردُبی آى راهٌػب  هفبُین پبیَ در :باغذ قادر داًػجْ پایاى در

 یُْغوٌذ پسغک یطتوِبیض یطراد   :جلطَ پاًسدُن کلی ُذف
 بکبرگیری ُْظ هؿٌْػی در پسغکی :جلطَ پاًسدُن ّیژٍ اُذاف

 دُذ خاضتفبدٍ از ُْظ هؿٌْػی در پسغکی را بب کببرد آًِب تْضی باغذ: قادر داًػجْ پایاى در

 ارایَ ضویٌار :غاًسدُنجلطَ  کلی ُذف

 ارایَ ضویٌار :جلطَ غاًسدُن ّیژٍ اُذاف

 بب تْجَ بَ یبفتَ ُبی خْد در طْل ضویٌبر هٌبضبی ارایَ ًوبیذ  باغذ: قادر داًػجْ پایاى در
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اضتبد هیببغذ ّ درؾذی از ًورٍ ًِبیی بَ ارایَ ضویٌبر هلسم بَ ارایَ ضویٌبر در یکی از هْضْػبت ارایَ غذٍ تْضظ 
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 جذّل زهبًبٌذی 

 79-79غٌبَ ًیوطبل اّل دّرّزُبی  16-14ضبػت 

 هذرش هْضْع تاریخ  جلطَ
 اهیریدکتر  آغٌبیی بب اؾْل اًذازٍ گیری  در پسغکی 79هِر  1  1

 اهیریدکتر  آغٌبیی بب اؾْل اًذازٍ گیری  در پسغکی 79هِر  9 2

 اهیریدکتر  اًطبى بب یریاًذازٍ گ یُب طتنیضًذٍْ ارتببط  79هِر  15 3

 اهیریدکتر  ضٌطْرُب ْیهبذل ُب ّ ب 79هِر  22 4

 اهیریدکتر  ّ ًذٍْ ثبت آًِب یکیالکتر ْیب یلِبیپتبًط 79 هِر 27 5
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 اهیریدکتر 

 اهیریدکتر  یتٌفط طتنیض یریاًذازٍ گ یُب دضتگبٍ 79آببى  29 7

 اهیریدکتر  یػؿب طتنیض یریاًذازٍ گ یدضتگبٍ ُب 79آرر  4 11

 اهیریدکتر  ییبیویْغیب یضٌطْرُب ّ دطگرُب 79آرر  11 11

 اهیریدکتر  يیطیّ تلَ هذ یدّر ضٌج 79آرر  19 12

 اهیریدکتر  یّ درهبً یؿیتػخ يیًْ یدضتگبٍ ُب گرید 79آرر  25 13

 اهیریدکتر  صیالکترّهغٌبط ْیب 79دی  2 14

 اهیریدکتر  یُْغوٌذ پسغک یطتوِبیض یطراد 79دی  7 15
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