راَىمبی یبدگیری ديرٌ
کبريرزی بیًُشی
ٍ٘برػ :دوشز حجیت ا ...حغیٙی
دا٘ؾیبر ٌز ٜٚثیٟٛؽی
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مقذمٍ :

دا٘ؾجٛی ػشیش عالْ
مٕٗ ػزك خٛػ آٔذ ٌٛیی ،ؽٕب ثٔ ٝذر دٞٚفش ٝدر ایٗ ثخؼ آٔٛسػ  ٚفؼبِیز خٛاٞیذ داؽز لجُ اس ایٙىٝ
ٚارد افُ ٔيّت ؽ٘ ْٛىبسی را درٔٛرد وّیز رؽش ٝثیٟٛؽی خذٔششبٖ ػزك ٔی و . ٓٙثب سٛج ٝث ٝدیؾرزفز ػّرٓ
دشؽىی  ٚسخققی ؽذٖ رؽشٞ ٝبی ثیٟٛؽی ادار ٜاِٚی ٚ ٝحیبسی ثیٕبراٖ سبحذی ٔغفٔ َٛب٘ذ ٜاعز .اس آ٘جبییىٝ
لغٕشی اس رؽش ٝثیٟٛؽی ٔزثٛه ث ٝادار ٜثیٕبراٖ ثذحبَ  ٚاحیبء آ٘بٖ ٔی ثبؽذ وبرٚرساٖ دشؽرىی ٔری سٛا٘ٙرذ در
ىی ایٗ دٚر ٜثب اف َٛاِٚی ٝادار ٜثیٕبراٖ ثذحبَ ،وٙشزَ ػالئٓ حیربسی  ،احیربء ثیٕربر  ،ادار ٜراٞ ٜرٛایی  ٚعربیز
ٔغبئّی ٕٞب٘ٙذ ٔبیغ درٔب٘ی  ٚأٛر ٔزثٛه ث ٝآٖ آؽٙب ؽ٘ٛذ.
مريری بر عىبيیه ديرٌ :

1

ارسمبی دا٘ؼ ٟٔ ٚبرر ادار ٜراٛٞ ٜایی

2

آؽٙبیی ثب اف َٛاحیبء لّجی ریٛی

3

ؽٙبخز رٚؽٟبی ٔخشّف ثیٟٛؽی

4

ؽٙبخز دارٞٚبی ٔٛرد اعشفبد ٜدر ثیٟٛؽی

3

اَذاف ي وتبیج یبدگیری :

دا٘ؾجٛی ٌزأی ثب سٛج ٝث ٝػٙبٚیٗ دٚر ٜدر ىی ایٗ دٚر ٜثب اف َٛادار ٜراٞ ٜرٛایی ،احیربء ثیٕربراٖ  ،ثزلرزاری راٜ
ٚریذی ٔ ٚبیغ درٔب٘ی  ٚادار ٜثیٕبراٖ ثذحبَ آؽٙب ٔی ؽ٘ٛذ و ٝایٗ آٔٛسؽٟبی ػّٕی  ٚػّٕی ٔری سٛا٘رذ ٘یبسٞربی
ٔجزْ یه دشؽه ػٕٔٛی را در سٔیٞ ٝٙبی فٛق ثزىزف وٙذ.
در ىی ایٗ دٚر ٜرٚؽٟبی ادار ٜراٛٞ ٜایی ،ا٘جبْ  ٚ CPRاحیبء لّجی ریٛی ث ٝفٛرر حنٛر در اعىیُ ِت  ٚوّیبر
ٔبیغ درٔب٘ی  ٚسشریك خ ،ٖٛث ٝفٛرر ٔجبسی در ٔحیيٟبی اعىبی ر ْٚآٔٛسػ دادٔ ٜی ؽٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ٟٔبرسٟبی
ػّٕی ٔب٘ٙذ ثزلزاری راٛٞ ٜایی ثبرٌشاری ِ ِٝٛسزاؽٔ ٚ ٝبعه الر٘ضیبَ  ٚثزلزاری راٚ ٜریذی ث ٝفٛرر ػّٕی ثزثبِیٗ
ثیٕبر ثزلزار ٔی ؽٛد.

پیش ویبزَبی آمًزشی:

جٟز ٌذرا٘ذٖ ٔٛفك ایٗ دٚر ٜثبیغشی ٔزٚری ثز ٔيبِت سیز داؽش ٝثبؽیذ:
 آ٘بسٔٛی راٛٞ ٜایی  ٚلفغ ٝفذری فبرٔبوِٛٛصی دارٞٚبی ٔخذر ٚعذاسیٛ فیشیِٛٛصی سٙفظٙٔ بثؼی و ٝدر راعشبی رعیذٖ ث ٝایٗ اٞذاف در دعشزط  ٚوٕه وٙٙذٞ ٜغشٙذ -1:وشبة ٔیّز -20202وشبة
وٛاٌشیغز  -3 2018وشبة فیٙه2017
 ػال ٜٚثز ٔٛارد فٛق ٔيبِؼ ٝعبیز رفز٘غٟبی ٔؼشجز  ٚوشت ٔٛجٛد در وشبثخب٘ ٝدا٘ؾٍب ٚ ٜعبیشٟبی ٔؼشجز ػّٕی ٚ
٘ up-to-dateیش راٍٞؾب خٛاٞذ ثٛد.
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راَبردَبی یبدگیری:

اعشزاسضی آٔٛسؽی در ایٗ ثخؼ دا٘ؾجٔ ٛحٛری اعز و ٝىی آٖ اس وبرأٛس ا٘شظبر ٔی رٚد ث ٝفٛرر فؼبَ در
فزایٙذ آٔٛسػ ٔؾبروز داؽش ٝثبؽذ.
ػال ٜٚثز ایٗ اس اعشزاسضی ٔجشٙی ثز حُ ٔغئّ ٝاعشفبدٔ ٜی ؽٛد و ٝثیٕبراٖ ثیٟٛػ یب ثغشزی در  ٚ ICUثخؼ
ریىبٚری ث ٝوبرأٛس ٔؼزفی  ٚراٞىبر ٔٙبعت را ثز ثبِیٗ ثیٕبر اجزا وٙذ .
جذيل زمبوبىذی:
رٚسٞفش/ٝ
عبػز

8-10

اعشبد

10-13

اعشبد

ؽٙجٝ

اعىیُ ِت

آلبی دوشزؽیخی

اسبق ػُٕ(فذٚلی-ر) ٖٕٛٙٞثزاعبط سمغیٓ ثٙذی

آلبی دوشز ٔؾشبلی-ٖٛخب٘ٓ دوشزثٟذاد

یىؾٙجٝ

اعىیُ ِت

آلبی دوشزػجبعی

اسبق ػُٕ(فذٚلی-ر) ٖٕٛٙٞثزاعبط سمغیٓ ثٙذی آلبی دوشز ؽیخی-آلبی دوشز دٞمبٖ

دٚؽٙجٝ

اعىیُ ِت

آلبی دوشز حغیٙی

اسبق ػُٕ(فذٚلی-ر) ٖٕٛٙٞثزاعبط سمغیٓ ثٙذی آلبی دوشزحغیٙی -خب٘ٓ دوشز آیز اِّٟی

ع ٝؽٙجٝ

اعىیُ ِت

آلبی دوشز ػجبعی

اسبق ػُٕ(فذٚلی-ر) ٖٕٛٙٞثزاعبط سمغیٓ ثٙذی آلبی دوشز جزاح ساد -ٜآلبی دوشز ػجذاِّٟی

چٟبرؽٙجٝ

اعىیُ ِت

خب٘ٓ دوشز آیز اِّٟی

اسبق ػُٕ(فذٚلی-ر) ٖٕٛٙٞثزاعبط سمغیٓ ثٙذی آلبی دوشز حغیٙی-آلبی دوشز ػجبعی

دٙجؾٙجٝ

عبِٗ عٕیٙبر

جّغ ٝدضٞٚؾی ٌزٜٚ

اسبق ػُٕ

دشؽه آ٘ىبَ

فرصت َبی یبدگیری:

 -1حنٛر در ثبِیٗ ثیٕبر ٔٛلغ ایٙذاوؾٗ ثیٟٛؽی ٌ ٚزفشٗ ٔبعه  ٚسٟٛی ٝثیٕبر ثٕٞ ٝزأ ٜشخقـ یب دعشیبر
ثیٟٛؽی در ٍٙٞبْ ثیٟٛػ ؽذٖ ثیٕبر
 -2آٔبد ٜوزدٖ عزْ سشریك  ٚسؼجی ٝآ٘ضیٛوز  ٚچغت سدٖ آٖ ٍٙٞبْ ثزلزاری یب سؼجی ٝراٚ ٜریذی ثزای ثیٕبر
 -3جٟز آؽٙبیی ثب دارٞٚبی اِمبء ثیٟٛؽی ٔ ٚخذرٞبی ثىبر رفش ٝدر حیٗ ثیٟٛؽی ٔٚی سٛا٘یذ اس وشبة basic
 of anesthesiaاعشفبد ٜوٙیذ.
 -4جٟز سٕزیٗ فؾزدٖ لفغ ٝعی ٚ ٝٙسٟٛی ٝثیٕبر دچبر ایغز لّجی ٔی سٛا٘یذ در والعٟبی  skill labثٕٟزاٜ
اعشبد ٔزثٛى ٝایٗ ٟٔبرسٟب را سٕزیٗ وٙیذ.
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تکبلیف آمًزشی:

الف -تکالیف کارورزان در طی دوره:
-1حنٛر وبرٚرساٖ در والعٟبی سئٛری اس عبػز  8-10در رٚس ا ٚ َٚد ٚ ْٚعذظ ٔزٚر ٔيبِت سذریظ ؽذ ٜدر
عبػز  10-12در اعىیُ ِت
 -2ؽزوز در جّغبر ٌشارػ فجحٍبٞی ٌ ٚشارػ ٔٛرد در رٚسٞبی یىؾٙج ٚ ٝچٟبرؽٙج ٝاس عبػز 7.15-8
 -3حنٛر در اسبق ػُٕ اس عبػز  8-13در عبیز رٚسٞبی ٞفشٝ
 -4ؽزوز در ثز٘بٔ ٝوؾیه اس عبػز  14اِی  7فجح رٚس ثؼذ ىجك ثز٘بٔ ٝسٙظیٕی ثٔ ٝیشاٖ  4وؾیه در ىی
دٚرٜ
 -5سىٕیُ الي ثٛن اِىشز٘ٚیىی وبرٚرساٖ
 -6سٟی ٝعٙبری:ٛ
 -1ثب آلبیی  50عبِ ٝثذ ٖٚداؽشٗ ٛٞؽیبری ،سٙفظ ٘ ٚجل وبرٚسیذ ث ٝىٛر ٘بٌٟب٘ی در ثخؼ ریىبٚری ٔٛاجٝ
ٔی ؽٛیذ:
اِف -چٍٍ٘ٛی ٔؼبی٘ ٝٙجل  ٚسٙفظ ٛٞٚؽیبری ثیٕبر را سٛمیح دٞیذ.
ة -اِٛٚیز درخٛاعز وٕه را ؽزح دٞیذ.
ج٘ -ح ٜٛفؾزدٖ لفغ ٝعی ٚ ٝٙثزلزاری سٟٛی ٝرا ؽزح دٞیذ.
د -چ ٝدارٞٚبیی ثزای ثیٕبر سجٛیش ٔی ؽٛد؟
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 -2ثیٕبر خب٘ٓ  30عبِ ٝدظ اس سجٛیش دارٞٚبی ثیٟٛؽی آٔبد ٜایٙشٛثیؾٗ ٔی ثبؽذ جٟز ایٙشٛثیؾٗ ثیٕبر:
اِف -اس چ ٝعبیش ِ ِٝٛسزاؽ ٝاعشفبدٔ ٜی وٙیذ؟
ة -چٛٔ ٝلؼی الذاْ ث ٝایٛٙثیؾٗ سزاؽٔ ٝی وٙیذ؟
ج -اس چ ٝعبیش ِ ِٝٛسزاؽ ٝثزای الرٍ٘ٛعىٛح اعشفبدٔ ٜی وٙیذ.
د -ثزای سبییذ فحیح ثٛدٖ ایٙشٛثیؾٗ چ ٝالذأبسی ا٘جبْ ٔی دٞیذ؟

ب -تکالیف کارورزان در اتاق عمل:
 -1ؽزوز در ٌزفشٗ ؽزح حبَ ٔ ٚؼبی ٝٙفیشیىی در ٔزحّ ٝدز ٜآح
 -2حنٛر ٚؽزوز در آٔبد ٜعبسی ثیٕبر ؽبُٔ چه وزدٖ وبِٟ٘ٛبی ٚریذی ،ا٘جبْ ٔب٘یشٛری( ًٙؽبُٔ فؾبر خٖٛ
 ٚ EKG ،دبِظ اوغی ٔشزی)
 -3آٔبد ٜعبسی دارٞٚبی ثیٕبر ثٕٟزا ٜدعشیبراٖ ثیٟٛؽی  ٚوبرؽٙبط ثیٟٛؽی ٔزثٛىٝ
 -4آٔبد ٜعبسی دعشٍب ٜثیٟٛؽی ٚ ٚعبیُ وبرٌشاری  ِِٝٛ ٚ LMAسزاؽ ٚ ٝالرٍ٘ٛعىٛح
 -5ا٘جبْ سٟٛی ٝثیٕبراٖ ثب اعشفبد ٜاس ٔبعه  ٚثً
 -6وبرٌشاری  LMAسحز ٘ظز اعشبد  ٚیب دعشیبر ٘بظز  ٚیب وٕه ث ٝا٘شٛثبعی ٖٛسزاؽٝ
ٔ -7ؾبٞذ ٜرٚؽٟبی ثیٟٛؽی رصی٘ٛبَ ٕٞب٘ٙذ ثیحغی ٘خبػی یب ادی دٚراَ یب ثّٛوٟبی ػقجی
 -8آؽٙبیی ثب سزا٘غفٛسی ٖٛثیٕبراٖ یب عزٟٔبی سشریمی
ٔ -9ؾبروز  ٚحنٛر در ٔزحّ ٝریىبٚری ثیٕبراٖ جٟز وٙشزَ درد  ٚػٛارمی ٕٞب٘ٙذ ٞیذٛوغی ٞ ٚبیذز
ٞٚبیذٛسب٘غیٖٛ
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*در فٛرر داؽشٗ عٛاَ یب احغبط مؼف در وغت ٟٔبرسٟبی ٔزثٛىٔ ٝی سٛا٘ذ ث ٝدعشیبر ارؽذ یب ٔؼبٖٚ
آٔٛسؽی ٌزٔ ٜٚزاجؼ ٝوٙذ.

ارزیببی :

وبرٚرس ٌزأی ؽٕب ثب أشحبٖ وشجی ٚؽفبٞی ثقٛرر ػّٕی در اعىیُ ِت ارسیبثی خٛاٞیذ ؽذ .مٕٙبً السْ اعرز
در دبیبٖ دٚر 3 ٜعٙبری ٛدر ٔٛرد ادار ٜراٛٞ ٜاییٔ ،CPR ،بیغ درٔب٘ی و ٝثب آٖ ثزخٛرد داؽش ٝایذ ارائرٕ٘ ٝبییرذ ٚ
الي ثٛن اِىشز٘ٚیه خٛد را ثجز ٕ٘بییذ.جٟز ثجز ٕ٘زٛٔ ٜارد سیز در ٘ظز ٌزفشٔ ٝی ؽٛد:
 -1ا٘جبْ حنٛر  ٚغیبة سٛعو دعشیبر ارؽذ
 -2ارسیبثی اعبسیذ اس حنٛر وبرٚرساٖ در ثبِیٗ ثیٕبر  ٚا٘جبْ ٚظبیف ٔحِٝٛ
 -3ارسیبثی الي ثٛن اِىشز٘ٚیىی وبرٚرساٖ (ٕ٘ 5ز )ٜو ٝؽبُٔ ٔٛارد :ثبسوزدٖ راٛٞ ٜایی ور ٝثرب ٞرذف یربدٌیزی
سٟٛی ٝثیٕبر ثب ٔبعه  ٚارسیبثی جبیٍشاری ِ ِٝٛسزاؽٔٚ ٝبعه الر٘ضیبَ ٕٞ ٚچٙیٗ در سٔی ٝٙري ٌیرزی ،ؽٙبعربیی
ا٘ٛاع آ٘ضیٛوشٟب  ٚعزٟٔب  ٚارسیبثی ا٘جبْ ثزلزاری الیٗ ٚریذی ٔحیيی ،سٟٛی ٝثب ٔبعره  ٚثرً ٌذاؽرشٗ air way
دٞب٘ی ،الرٍ٘ٛعىٛدی ٌ ِِٝٛٚذاری سزاؽٌ ،ٝذاؽشٗ  ،LMAري ٌیزی  ٚؽٙبخشٗ ا٘ٛاع عرزٟٔب ٚآ٘ضیٛورز ٚىزیمرٝ
اسقبَ آٖ ث ٝثیٕبر ثجز  ٚارسیبثی ٔی ٌزدد.
 -4آسٔ ٖٛػّٕی در اعىیُ ِت و ٝثب اٞذاف سیز ٌزفشٔ ٝی ؽٛد:
 -1ثزخٛرد ثب ثیٕبری و ٝدچبر ایغز لّجی سٙفغی ؽذ ٚ ٜچٍٍ٘ٛی سؾخیـ  ٚالذاْ درٔبٖ ٔٙبعت ؽبُٔ
ػّٕیبر احیبء  ٚسشریك دارٚ
 -2سٟٛی ٝثیٕبر(ٔٛالص ٔٚبوز) ثب اعشفبد ٜاس ٔبعه ِِٝٛ ،سزاؽlmaٚ ٝ
 -5آسٔ ٖٛوشجی ثب ٞذف ارسیبثی ٚعبیُ ا٘شٛثبعی ٚ ٖٛوٕه ایٙشٛثبعیٚ ٖٛعبیُ سٟٛی ٝثیٕبر  ٚؽٙبخز ا٘ٛاع عزْ
آ٘ضیٛوز  ٚدارٞٚبی ثىبر رفش ٝدر ىی احیبء لّجی ریٛی اس ؽٕب ٌزفش ٝخٛاٞذ ؽذ
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مقررات بخش:
 -1حفظ  ٚرػبیز ؽئ ٖٛؽزػی  ٚاخالق دشؽىی در وّی ٝعبػبر حنٛر( 7:15اِی  )14در ثیٕبرعشبٖ
 -2رػبیز ٔمزرار داخّی ٌز ٜٚیب ثخؼ  ،ثیٕبرعشبٖ  ،دا٘ؾىذ ٚ ٜدا٘ؾٍب.ٜ
 -3رػبیز ٔفبد آییٗ ٘بٔٞ ٝب ٔ ٚمزرار اثالؽ ؽذ ٜاس ٚسارر ثٟذاؽز  ،درٔبٖ  ٚآٔٛسػ دشؽىی
 -4حنٛر در والعٟبی فجحٍبٞی  ٚوالعٟبی skill lab
 -5حنٛر فؼبَ ٙٔ ٚظٓ در وؾیىٟبی سؼییٗ ؽذٜ
 -6سٙظیٓ ثز٘بٔ ٝچزخؾی  ٚوؾیىٟب ٞ ٚزٌ ٝ٘ٛجبثجبیی ث ٝػٟذ ٜدعشیبر ارؽذ ٌزٔ ٜٚی ثبؽذ.
 -7سٛج ٚ ٝآٌبٞی ثٔ ٝؾىالر خبؿ ثیٕبراٖ در ٔحیو اسبق ػُٕ –ریىبٚری  ٚثخؾٟبی ٔزالجشٟبی ٚیضٜ
 -8ؽزوز در وٙشزَ درد ثیٕبراٖ در ریىبٚری  ٚآؽٙبیی ثب سٙظیٓ دٚس در ٔٛرد ثیٕبرا٘ی و ٝثزای آٟ٘ب دٕخ درد
ٌذاؽشٔ ٝی ؽٛد.
 -9حنٛر ثزثبِیٗ ثیٕبرا٘ی و ٝثزای آٟ٘ب وذ احیبء اػالْ ٔی ؽٛد.
 -10ؽزوز فؼبَ در  CPRثیٕبرا٘ی و ٝایغز لّجی سٙفغی وزد ٜا٘ذ.
 -11آؽٙبیی ثب فبرٔبوِٛٛصی  ٚدٚس دارٞٚبی عذاسیٔ ٚ ٛخذرٞب
 -12آؽٙبیی ثب آ٘بسٔٛی راٛٞ ٜایی فٛلب٘ی
 -13ا٘جبْ سٟٛیٔ ٝىب٘یىی ثب اعشفبد ٜاس ثً ٔ ٚبعه
 -14ا٘شخبة ٘ ٚح ٜٛثىبرٌیزی LMA , airway
 -15ا٘جبْ الرٍ٘ٛعىٛدی ٌ ِِٝٛ ٚذاری سزاؽٝ
 -16آؽٙبیی ثب عزٟٔبی سشریمی ٚا٘ٛاع وبِٟ٘ٛبی ٚریذی
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 -17ا٘جبْ وب٘ٛالعیٚ ٖٛریذی
 -18آؽٙبیی  ٚاعشفبد ٜاس ٔ٘ٛیشٛریٞ ًٙبی لّجی ریٛی
 -19آؽٙبیی ثب چٍٍ٘ٛی سزا٘غفٛسی ٚ ٖٛػٛارك احشٕبِی آٖ
 -20آؽٙبیی ٔمذٔبسی ثب رٚؽٟبی ثیحغی رصی٘ٛبَ
 -21آؽٙبیی  ٚاعشفبدٔ ٜمذٔبسی اس ٘ٚشیالسٛر

برخی مقررات گريٌ:

 -1رػبیز ارسؽٟبی اخاللی  ٚفزٍٙٞی
 -2حنٛر ثٕٛلغ در والعٟبی فجحٍبٞی  ٚاسبق ػُٕ  ٚاعىیُ ِت ٚ ٚثیٙبرٞبی ٌزٜٚ
 -3سٟیِ ٝجبط ٔٙبعت جٟز حنٛر در اسبق ػُٕ
 -4رػبیز اف َٛاعشزیّیشی ٔ ٚمزرار ٔزثٛى ٝدر ٍٙٞبْ حنٛر در اسبق ػُٕ
 -5رػبیز اف َٛاخاللی در ٍٙٞبْ حنٛر ثز ثبِیٗ ثیٕبراٖ
 -6ؽزوز در وبر ػّٕی در ٔزحّ ٝدز ٜآح  ،اسبق ػُٕ  ٚریىبٚری ثیٕبراٖ
 -7ثجز الي ثٛن اِىشز٘ٚیه در ى َٛدٚر 15ٜرٚسٜ
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ردیف

معرفی اعضبی َیئت علمی گريَُبی آمًزشی بیًُشی:

1

2

3

نام و نامخانوادگي

دوشزحٕیذرمب ػجبعی ٞزفشٝ
(مدیر گروه بیهوشی)

دوشز حجیت ا ..حغیٙی
(معاون آموزشی گروه)

دوشزعیذحغیٗ ٔؾشبلیٖٛ
(معاون پژوهشی گروه)

رتبه
علمي

فلوشيپ

پست الکترونيک

دا٘ؾیبر

Dr.abba03@gmail.com

دا٘ؾیبر

Drhahosseini44@gmail.com

دا٘ؾیبر

فّٛؽیخ لّت

moshtaghion@gmail.com

4

دوشز ؽىٛف ٝثٟذاد

اعشبدسٕبْ

Behdad03@gmail.com

5

دوشز ٚیذا آیز اِّٟی

اعشبدسٕبْ

Ayatt.vida@ssu.ac.ir

6

دوشزٔحٕذ حغٗ ػجذاِّٟی

دا٘ؾیبر

mhabdollahi@ssu.ac.ir

11

عکس اساتيد

فّٛؽیخICU

7

دوشزٔحٕذحغیٗ جزاح سادٜ

دا٘ؾیبر

8

دوشزٔحٕذحغیٗ دٞمب٘ی

اعشبدیبر

Mh.dehghani9900@gmail.com

9

دوشزأیزرمب عبٔؼی

اعشبدیبر

amirsameii@gmail.com

 10دوشزٔحٕذ ػّی ؽیخی

اعشبدیبر

m.a.sheikhi55@gmail.com

Dr.jarahzadeh@ssu.ac.ir

 11دوشزٔزیٓ حبسٕی

اعشبدیبر

فّٛؽیخ درد

drmhatami@ssu.ac.ir

 12دوشزٔحٕذ دٞمبٖ ىشرجب٘ی

اعشبدیبر

فّٛؽیخ
٘ٛرٚآ٘غششیب
ٛ٘ٚرٚوزیشیىبَ

Dr.dehghan@ssu.ac.ir

 13دوشز٘بٞیذ ٔزآر

اعشبدیبر

فّٛؽیخ دی٘ٛذ

Meraat083@yahoo.com
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تمبس بب پرسىل

ؽٕب ٔی سٛا٘یذ در وّی ٝرٚسٞبی ٞفش ٝاس عبػز  7:00اِی  14:00ثب وبرؽٙبط دفشز ٌز ٜٚثیٟٛؽی اس ىزیك ؽٕبرٜ
سّفٗ  ٚ 035-31833634یب ث ٝفٛرر حنٛری در ارسجبه ثبؽیذ.
وحًٌ ارتببط بب اسبتیذ:

 دزعؼ در دبیبٖ والط ٞب  ٚیب در اسبق در حیٗ ا٘جبْ اػٕبَ جزاحی  ٚثیٟٛؽیوحًٌ ارتببط بب معبين آمًزشی گريٌ:

 فجح رٚسٞبی چٟبرؽٙج ، ٝىجم ٝا ،َٚجٙت  ICUجٙزاَ دفشز ٌز ٜٚثیٟٛؽی اس ىزیك ایٕیُ ث ٝآدرط drhahosseini44@gmail.com مٕٙبً وبرؽٙبط ٌز ٜٚدر دفشز آٔٛسػ ٚالغ در جٙت  ICUجٙزاَ ٔی سٛا٘ٙذ ؽٕب را در سٔیٔ ٝٙغبئُ آٔٛسؽی ٚٔمزرار دٚر ٜرإٙٞبیی وٙٙذ .سّفٗ دفشز ٌز ٜٚثیٟٛؽی 035-31833634
معرفی مىببع مطبلعٍ بیشتر

ٔٙبثغ افّی دٚر: ٜ
وشبة  basic of anesthesiaچبح ٞفشٓ ٘ٛؽش Ronald D. Miller Manuel C . Pardo ٝفق-9-8 َٛ
45-40-24-23-22-21-20-17-16-12-10
و در صورت تمایل می توانید برای مطالعه بیشتر از کتاب میلر  2222استفاده نمایید.
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