
 
                                99مبه  سبل  اسفند                                       هزکش هْبرت ّبی ثبلیٌی  واحد:

 1داًؾدَیبى دشؽکی درهقطع کبرآهَسیمقطع: 

 ٌتَثبعیَىی: اعنوان مهبرت

 ٍ هزکش هْبرتْبی ثبلیٌی اٍرصاًظ: اعضبئ ّیئت علوی گزٍُ مسئول برنبمه

 : آؽٌبئی ثب تکٌیک اًدبم اًتَثبعیَى ٍ اًدبم آى .هدف کلی

 درحیطه دانص :

 : هَارد سیز را ؽزح دّذدردبیبى ایي دٍرُ ثبیذ ثتَاًذداًؾدَ 

 آًبتَهی فبرًکظ )حلق( ٍ الرًکظ)حٌدزُ (.-1

 هزاحل اًدبم تکٌیک.-2

 ًتَثبعیَى.اًذیکبعیًَْب ٍکٌتزاًذیکبعیًَْبی ا -3

لَلِ تزاؽِ ) درعبیشّبی  - الرًگَعکَحایٌتَثبعیَى ) ٍعبیل هَرد لشٍم ثزای اًدبم -4

 ( گبیذ لَلِ گذاری -دشؽکی  گَؽی - راثط لَلِ ّب - آهجَثگ –ذ ثبً – عزًگ – هختلف (

 دَسیؾي هٌبعت هَالص ٍ تخت خْت ایٌتَثبعیَى -5

 ًحَُ دزُ اکغیضًِ کزدى هَالص -6

 صحیح الرًگَعکَدیتکٌیک  -7

 عبیش هٌبعت لَلِ ثز اعبط عي ٍ خٌظ اًتخبة -8

 علیک ًحَُ اًدبم هبًَر -9

 ًحَُ فیکظ کزدى لَلِ تزاؽِ -11

 ًحَُ چک کزدى خبیگذاری درعت لَلِ تزاؽِ -11

 ًحَُ ًٍتیلِ کزدى هَالص -12

 ًحَُ عبکؾي کزدى دّبى هَالص -13

 سهبى هٌبعت خْت خبرج کزدى لَلِ تزاؽِ -14

 ًحَُ عبکؾي کزدى دّبى هَالص -15

 ًحَُ اًتخبة هٌبعت ایزٍی ثزای هَالص -16

 درحیطه نگرش :

 داًؾدَ ثبیذ ًْبیت تالػ ٍدؾتکبر خَد را ثزای ثْجَد فزاگیزی ٍاًدبم ایي هْبرت اًدبم دّذ.

 

عنوان 

 مهارت:

 اینتوباسیون 

 

 

 

 



 

 :  درحیطه مهبرتی

هزثَطِ اًدبم داًؾدَ ثبیذ ثتَاًذ هزاحل هختلف اًدبم هْبرت هذکَر را طجق چک لیغت  -1

 دّذ .

 اطویٌبى حبصل کٌذ . هَالصاسعذم دبعخ دّی  -2

را کوی  هَالصقزار دّذ .گزدى  هَالص را ثِ دؾت ثخَاثبًذ ٍیک ثبلؼ کَچک سیزعزهَالص  -3

Extend . ًوبیذ 

 ٍضعیت تخت ثیوبر را ثزای لَلِ گذاری تزاؽِ هذ ًظز قزار دّذ. -4

 دزاکغیضًِ ًوبیذ.ثیوبر را قجل اس لَلِ گذاری  -5

 قزاردّذ . هَالص الرًگَعکَح را دردعت چخ ثگیزد ٍ درثبالی عز  -6

 ٍارد کزدُ ٍثِ تذریح خلَ ثزدُ تب ادی گلَت را هَالصالرًگَعکَح را اس عوت راعت دّبى  -7

 هؾبّذُ کٌذ . ٌّگبم لَلِ گذاری تزاؽِ عالهت دًذاًْبی ثیوبر را حفظ کٌذ.

ًَک الرًگَعکَح را در ٍالکَال قزار دادُ )هیبى ادی گلَت ٍ سثبى (ثبال ثزدُ تب تبرّبی  -8

 صَتی را هؾبّذُ کٌذ .

را اسقجل ثزاعبط عي ٍخثِ ثیوبر اًتخبة کزدُ ٍتحت دیذ هغتقین  هَالصلَلِ هٌبعت ثزای  -9

 خبرج کٌذ .اس هیبى تبرّبی صَتی عجَر دادُ ٍالرًگَعکَح را  -11

 هبًَر علیک را اًدبم دّذ.

 کبف لَلِ را ثبد کٌذ .  minimal air leakثب رٍػ  -11

 ٌذ.آهجَثگ اس قزار گزفتي صحیح لَلِ تزاؽِ اطویٌبى حبصل ک کوک گَؽی ٍ ثب  -12

 .ریِ ّبی ثیوبر را ثذرعتی ًٍتیلِ کٌذ ثبکوک ثبًذ لَلِ را درخبی خَد ثبثت کٌذ ٍ -13

 خبرج کزدى لَلِ تزاؽِ، دّبى ثیوبر را عبکؾي کٌذ.قجل اس   -14

 هٌبعت اًتخبة کٌذ. Air wayثزای ثیوبر  -15

 

 عبسی ًوبیؼ ؽجیِ – عخٌزاًی -آهَسؽی  کوک ٍعبیل: تدریس روش

                    هغتقل ثطَر هْبرت عولی اًدبم: دانطجو فعبلیت

 چک لیغت -ایغتگبّی آسهَى: ارزیببی ضیوه

 

 

 عنوان مهارت:

 اینتوباسیون 

 

 

 

 


