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آموزشي :شناختي ،عاطفي ،روان حرکتي)
 -دانشجوی فوريت ،آناتومی-1

 آناتومی و فيزيولوژی را براساس کتاب ميستوويچ با  08درصد صحتمورد بحث قرار دهد.

-2

 اورژانسهای شايع سيستم تنفسی براساس کتاب ميستوويچ با  08درصدصحت مورد بحث قرار دهد.

و فيزيولوژی را بداند.
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طبی پيش بيمارستانی ميانی"
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 -دانشجوی فوريت،

-3

بيماريهای عفونی سيستم

 بيماريهای عفونی سيستم تنفسی براساس کتاب توقیقیان ،با  08درصدصحت مورد بحث قرار دهد.

تنفسی را بشناسد.
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 -دانشجوی فوريت ،آمبولی-4

 -دانشجوی فوريت ،تعريف-1

 تعريف آسم براساس کتاب ميستوويچ با  08درصد صحت مورد بحثقرار دهد.

ريه را بشناسد.
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پنومونی براساس کتاب ميستوويچ با  08درصد صحت
مورد بحث قرار دهد.

-

بحث کالسی ،ارائه

و

طبی

پيش

بلد سربرايان ،پورتر رابرت،

برنت،

شرکت در مباحث

کارن

کيت"

چری ريچارد " اورژانسهای

حضور

گروهی و

آسم را بداند.

فوريتهاي داخلي 1
ميستوويچ جوزف  ،هفن
برنت،

ميان ترم  11درصد

 آمبولی ريه را براساس کتاب ميستوويچ با  08درصد صحت مورد بحثقرار دهد.
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 دانشجوی فوريت ،سندرم-6ديسترس تنفسی بالغين را

 سندرم ديسترس تنفسی بالغين ،براساس کتاب ميستوويچ با  08درصدصحت مورد بحث قرار دهد.

بداند.
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 دانشجوی فوريت ،انسداد -0راه هوايی را بداند.

 انسداد راه هوايی را براساس کتاب ميستوويچ با  08درصد صحت موردبحث قرار دهد.
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