
 
 

 
 

  در نیمسال دوم 1۴۰1دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری  1ترکیبی بیهوشی (lesson Plan)طرح درس            

 1۴۰1-1۴۰۲ سال تحصیلی

 جلسه اول
 

                 هوشبریکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 1۸/11/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         شنبه سهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 احمدی الریسرکارخانم  مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری احمدیسرکارخانم  :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1ماه  بهمن تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تعریف و تاریخچه بیهوشی:  جلسهعنوان 

 و تعاریف مربوط به بیهوشی را بیان نماید.  تاریخچه بیهوشی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 تاریخچه بیهوشی را بیان نماید. .1

 نقش ها و حوزه کاری در بیهوشی را توضیح دهد.  .۲

 نحوه پیدایش هر کدام از داروهای بیهوشی را بداند. .3

 اولین داروی بیهوشی کشف شده را بشناسد. .۴

 داروهای بیهوشی جدید و قدیم را نام ببرد. تفاوت .5

 انجمن های مربوط به بیهوشی را بشناسد. .6

 بیهوشی متعادل را تعریف کند. .7

 تفاوت بیهوشی جنرال و بیهوشی رژیونال را بداند. .۸

   حضوری    روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :   

 دقیقه  1۰مدت زمان :  

 دقیقه   3۰مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 

 جلسه دوم
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 1۹/11/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         شنبه چهارروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 
 

 عمومی  وبی حسی ناحیه ایاصول پایه بیهوشی :  جلسهعنوان 

 ی  را بداند.ا هیناح یحس یوب  یعموم یهوشیب هیاصول پا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دینما انیها را ب یدر جراح یهوشیب جادیا یاهداف اصل .1

 .دیرا ذکر نما یجراح یال جهت اجرا دهیا یهوشیب کی جادیمراحل ا .۲

 .دیرا ذکر نما یا هیناح یحس یو ب یعموم یهوشیتفاوت ب .3

 .دینما انیرا ب یحس یو ب یهوشیب یهر کدام از روش ها بیو معا ایمزا .۴

 .را ذکر کند یعموم یهوشیب کی جادیا یراه ها .5

 دهد. حیرا توض یکاوریو ر یاریهوش ،یهوشیب ینگهدار نداکشن،یمراحل ا .6

       مجازی   روش آموزش :  

 محتوای الکترونیکینرم افزار تولید :  امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:        مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 15مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه سوم
 
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 ۲5/11/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         شنبه سهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 آشنایی با هوشبرهای داخل وریدی و مکانیسم اثر آن ها:  جلسهعنوان 

 داروهای بیهوشی داخل وریدی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد. -1

 دهد.مکانیسم اثر داروهای بیهوشی وریدی را توضیح  -2

 اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند. -3

 مصارف بالینی هر کدام از داروهای بیهوشی وریدی را شرح دهد. -4

   حضوری    روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :   

 دقیقه  1۰مدت زمان :  

 دقیقه   3۰مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهارم جلسه
 
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 ۲6/11/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         شنبهچهارروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 )ادامه(با هوشبرهای داخل وریدی و مکانیسم اثر آن هاآشنایی :  جلسهعنوان 

 داروهای بیهوشی داخل وریدی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد. -5

 مکانیسم اثر داروهای بیهوشی وریدی را توضیح دهد. -6

 بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند.اثرات هر کدام از داروهای  -7

 مصارف بالینی هر کدام از داروهای بیهوشی وریدی را شرح دهد. -8

   حضوری    روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :   

 دقیقه  1۰مدت زمان :  

 دقیقه   3۰مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 پنجمجلسه 
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 ۲/1۲/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آن ها:  جلسهعنوان 

 بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.داروهای :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را نام ببرد. هوشبرهای استنشاقیانواع  -1

 را توضیح دهد. هوشبرهای استنشاقیمکانیسم اثر داروهای  -2

 فارماکوکنتیک هوشبرهای استنشاقی را بشناسد. -3

 در ریه را بداند. اقیعوامل تعیین کننده فشار هوشبرهای استنش -4

 ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد. -5

 اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند. -6

 را شرح دهد. هوشبرهای استنشاقیمصارف بالینی هر کدام از  -7

 پدیده هیپوکسی انتشاری را توضیح دهد. -8

         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

                   تکلیف:   فعالیت آموزشی

 .این مبحث در آزمون میان ترم لحاظ می گردد:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 15مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 



 
 جلسه ششم

 
      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد

 3/1۲/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 1۰-1۲ساعت:                         چهارشنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ) ادامه(داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آن ها:  جلسهعنوان 

 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را نام ببرد. هوشبرهای استنشاقیانواع  -9

 را توضیح دهد. هوشبرهای استنشاقیمکانیسم اثر داروهای  -10

 فارماکوکنتیک هوشبرهای استنشاقی را بشناسد. -11

 عوامل تعیین کننده فشار هوشبرهای استنشاقی در ریه را بداند. -12

 ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد. -13

 اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند. -14

 را شرح دهد. هوشبرهای استنشاقیبالینی هر کدام از  مصارف -15

 پدیده هیپوکسی انتشاری را توضیح دهد. -16

         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

                   تکلیف:   فعالیت آموزشی

 .لحاظ می گردداین مبحث در آزمون میان ترم :  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 15مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 
 



 
 هفتم  جلسه

 
      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد

 ۹/1۲/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 
 

 داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آنها:  جلسهعنوان 

 .مکانیسم اثر آنها را بشناسدداروهای بی حسی موضعی و :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 داروهای بی حسی موضعی  را نام ببرد.انواع  -1

 داروهای بی حسی موضعی آمیدی را نام ببرد. -2

 داروهای بی حسی موضعی استری را نام ببرد. -3

 تفاوت داروهای بی حسی موضعی آمیدی و استری را بداند. -4

  بیان نماید.مکانیسم اثر داروهای بیحسی موضعی را  -5

 فارماکوکینتیک داروهای بیحسی موضعی را بداند. -6

 .عوارض داروهای بیحسی موضعی را بیان نماید -7

 مصارف بالینی داروهای بی حسی موضعی را بیان نماید. -۸

   حضوری    روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :   

 دقیقه  1۰مدت زمان :  

 دقیقه   3۰مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 هشتمجلسه 

 
      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد

 1۰/1۲/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 1۰-1۲ساعت:                         شنبه چهارروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 مکانیسم اثر آنهاداروهای مخدر  و :  جلسهعنوان 

 را بشناسد. داروهای مخدر  و مکانیسم اثر آنها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 د.انواع داروهای مخدر را نام ببر -1

 مکانیسم اثر داروهای مخدر را توضیح دهد.  -2

 توضیح دهد.اثرات داروهای مخدر بر سیستم های مختلف بدن را  -3

 مصارف بالینی داروهای مخدر را بداند.  -4

 را نام ببرد. هاانتاگونیست مخدر -آگونیست -5

 خدر را نام ببرد.آنتاگونیست داروهای م -6

 عوارض جانبی آنتاگونیست داروهای مخدر را بیان نماید. -7

         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف:  آموزشیفعالیت 

 این مبحث در آزمون میان ترم لحاظ می گردد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 15مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 
 
 
 
 
 



 
 نهمجلسه 

 
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 16/1۲/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 آشنایی با شل کننده ها ی عضالنی و مکانیسم اثر آن ها : جلسهعنوان 

 داروهای شل کننده عضالت و آنتاگونیست آنها را بشناسد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .را نام ببرد  دپالریزان داروهای شل کننده عضالنی -1

  .را نام ببرد  غیر دپالریزان داروهای شل کننده عضالنی -2

 تفاوت داروهای شل کننده دپالریزان و غیر دپوالریزان را بیان نماید. -3

  اثر داروهای شل کننده عضالنی دپالریزان را بیان نماید.مکانیسم  -4

 مکانیسم اثر داروهای شل کننده عضالنی غیر دپالریزان را بیان نماید.  -5

 تلف بدن را بداند.اثرات داروهای شل کننده عضالنی را بر سیستم های مخ -6

 نحوه مانیتورینگ اثرات  داروهای شل کننده غیر دپالریزان را بداند. -7

 آنتاگونیست داروهای شل کننده غیر دپالریزان را نام ببرد. -8

         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف:  فعالیت آموزشی

 این مبحث در آزمون میان ترم لحاظ می گردد.:  آزمونعنوان و نوع 

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 15مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 



 
 دهمجلسه 

 
      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد

 ۲3/1۲/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 آماده سازی بیمار برای بیهوشی و انتخاب تکنیک بیهوشی:  جلسهعنوان 

 .نحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی را بداند:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 موارد ارزیابی قبل از عمل را نام ببرد. .1

 نحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی را بداند. .2

 .نحوه اداره بیماران قبل از عمل در بیماران با مشکالت کلیوی، قلبی و..... را توضیح دهد. .3

   حضوری    روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 1399.تهران . گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده.2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :   

 دقیقه  1۰مدت زمان :  

 دقیقه   3۰مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 یازدهم جلسه

 
      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد

 ۲۴/1۲/1۴۰1: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 1۰-1۲ساعت:                         شنبه چهارروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 )ادامه(آماده سازی بیمار برای بیهوشی و انتخاب تکنیک بیهوشی:  جلسهعنوان 

 .را بداند انتخاب تکنیک بیهوشینحوه :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 مصرف داروها قبل از عمل توضیح دهد.نحوه  .1

 دستورالعمل ناشتایی بیمار قبل از عمل را توضیح دهد. .2

 عوامل موثر در انتخاب  تکنیک بیهوشی را نام ببرد. .3

   حضوری    روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه15مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :   

 دقیقه  1۰مدت زمان :  

 دقیقه   3۰مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دهمدوازجلسه 
 
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 15/1/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 داروهای پریمدیکاسیون:  جلسهعنوان 

 .بشناسدانواع داروهای پریمدیکاسیون و مصارف بالینی آن ها را :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را بشناسد.داروهای پریمیدیکاسیون  -1

 مکانیسم اثر داروهای پریمیدیکاسیون  را بیان نماید. -2

 .مصارف بالینی هر کدام از داروهای پریمیدیکاسیون را بداند -3

 عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها را نام ببرد. -4

   حضوری    روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 پایان ترم/  میان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه15مدت زمان:      :    مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :   

 دقیقه  1۰مدت زمان :  

 دقیقه   3۰مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سیزدهم جلسه
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 16/1/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         چهار شنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 
 

 آماده سازی بیمار، وسایل ، تجهیزات در اعمال جراحی انتخابی و اورژانسی:  جلسهعنوان 

 آشنا شود. تجهیزات در اعمال جراحی انتخابی و اورژانسیآماده سازی بیمار، وسایل ،  با :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 اهمیت آماده سازی بیمار قبل از عمل را بیان نماید. .1

 نحوه آماده سازی بیماران الکتیو برای دریافت اینداکشن بیهوشی را توضیح دهد. .۲

مورد نیاز برای شروع و ادامه بیهوشی بیماران نحوه آماده سازی ماشین بیهوشی و سایر وسایل ، تجهیزات و امکانات  .3

 الکتیو را بیان  کند.

 

 

         حضوریروش آموزش :  

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور   :امکانات آموزشی

 تکلیف:    فعالیت آموزشی

 این مبحث در آزمون پایان ترم لحاظ می گردد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020بیهوشی میلرمبانی 

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :  

 5مدت زمان :    

 دقیقه 3۰مدت زمان:   

  15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهاردهم جلسه
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 ۲۲/1/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 آماده سازی بیمار، وسایل ، تجهیزات در اعمال جراحی انتخابی و اورژانسی:  جلسهعنوان 

 آشنا شود. تجهیزات در اعمال جراحی انتخابی و اورژانسیآماده سازی بیمار، وسایل ، با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 اهمیت آماده سازی بیمار قبل از عمل را بیان نماید. .1

 نحوه آماده سازی بیماران اورژانسی برای دریافت اینداکشن بیهوشی را توضیح دهد. .۲

مورد نیاز برای شروع و ادامه بیهوشی بیماران نحوه آماده سازی ماشین بیهوشی و سایر وسایل ، تجهیزات و امکانات  .3

 اورژانسی را بیان  کند.

 

         حضوریروش آموزش :  

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور   :امکانات آموزشی

 تکلیف:    فعالیت آموزشی

 این مبحث در آزمون پایان ترم لحاظ می گردد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020بیهوشی میلرمبانی 

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :  

 5مدت زمان :    

 دقیقه 3۰مدت زمان:   

  15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 ۲۹/1/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:     1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 مدیریت راه هوایی:  جلسهعنوان 

 .نحوه مدیریت را هوایی در بیماران کاندید بیهوشی را بداند:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 روش های ارزیابی راه هوایی را بیان نماید. .1

 انواع روش های باز کردن راه هوایی را بداند. .2

 تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بشناسد .3

 موارد کاربرد تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بیان نماید.   .4

         حضوریروش آموزش :  

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور :  امکانات آموزشی

        برای این جلسه در نظر گرفته نشده است.:    فعالیت آموزشی

 این مبحث در آزمون پایان ترم لحاظ می گردد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :  

 5مدت زمان :    

 دقیقه 3۰مدت زمان:   

  15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 3۰/1/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         چهار شنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری احمدیسرکارخانم  :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 
 

 )ادامه( مدیریت راه هوایی:  جلسهعنوان 

 .نحوه مدیریت را هوایی در بیماران کاندید بیهوشی را بداند:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 اندیکاسیون های انتوباسیون داخل تراشه را بیان نماید. .1

 لوله گذاری داخل تراشه را شرح دهد. عوارض،قبل، حین و بعد از .2

 تفاوت راه هوایی در شیرخواران و بزرگساالن را بیان نماید. .3

 قسمت های مختلف لوله تراشه را توضیح دهد. .4

 نحوه خارج سازی لوله تراشه را توضیح دهد. .5

 معیارهای خارج سازی لوله تراشه را بداند. .6

         حضوریروش آموزش :  

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور :  امکانات آموزشی

        برای این جلسه در نظر گرفته نشده است.:    فعالیت آموزشی

 این مبحث در آزمون پایان ترم لحاظ می گردد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :  

 5مدت زمان :    

 دقیقه 3۰مدت زمان:   

  15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفدهم
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 5/۲/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و تنظیم پرونده بیمار:  جلسهعنوان 

 اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و تنظیم پرونده بیمار را بداند. :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دیو اتاق عمل را مرور نما مارستانیدر ب ماریب رشیپذ یاصول کل .1
 .دینما کیافراد اتاق عمل تفک فیرا بر حسب شرح وظا ماریب رشیمربوط به پذ یها تیمسئول .۲
 .دینما انیب یارتباط یبر مهارت ها دیبا تاک ماریب رشینحوه پذ .3
 .دینما ییبه اتاق عمل را شناسا ماریب لیو تحو رشیمربوط به پذ یفرم ها .۴
 دهد. حیبه اتاق عمل تا تخت عمل را توض ماریب رشیمراحل پذ .5
 .دینما یرا معرف ماریپرونده ب .6
 را شرح دهد. یپرونده پزشک کی مینحوه تنظ .7
 .دهد حیرا توض ماریمختلف پرونده ب یحات مورد استفاده در بخش هاالاصط .۸

 

         حضوریروش آموزش :  

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور :  امکانات آموزشی

 تکلیف:    فعالیت آموزشی

 این مبحث در آزمون پایان ترم لحاظ می گردد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :  

 5مدت زمان :    

 دقیقه 3۰مدت زمان:   

  15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 

 هجدهم جلسه
 

 کارشناسی  هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 6/۲/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         چهارشنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:

 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 اکسیژن تراپی:  جلسه عنوان

 با انواع وسایل اکسیژن تراپی و نحوه کاربرد آن ها آشنا گردد.:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 اندیکاسیون های تجویز اکسیژن را بداند. .1

 انواع وسایل اکسیژن تراپی رانام ببرد. .2

 نحوه کاربرد هر کدام از وسایل اکسیژن تراپی را شرح دهد. .3

 اکسیژن تراپی را بداند.مزایا و معایب هر کدام از وسایل  .4

 عالیم مسمومیت با اکسیژن را شرح دهد. .5

 /  ترکیبیمجازی/    حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 برای این جلسه در نظر گرفته نشده استفعالیت آموزشی: 

 پایان  ترمعنوان و نوع آزمون: 

  منبع درس  :
 1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر.

 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

  دقیقه   1۰مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه35مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 جلسه نوزدهم
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 1۲/۲/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 
 

 پایش در بیهوشی:  جلسهعنوان 

 اصول پایه پایش در بیهوشی را بداند.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را شرح دهد. شیمفهوم پا .1
 دهد. حیرا در اتاق عمل توض شیپا تیو اهم لیالد .۲
 .دینما یطبقه بند یتهاجم ریو غ یرا بر اساس تهاجم شیانواع پا .3
 .دینما ی( را معرفیطیمح ،یعصب ،یتنفس ،یو عروق یقلب یتورهایانواع مان) یتهاجم ریغ یتورهایمان .۴

 

         حضوریروش آموزش :  

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور :  امکانات آموزشی

 تکلیف:    فعالیت آموزشی

 در آزمون پایان ترم لحاظ می گردد. این مبحث:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :  

 5مدت زمان :    

 دقیقه 3۰مدت زمان:   

  15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 بیستمجلسه 
 

      کارشناسی هوشبری            مقطع / رشته تحصیلی:            هوشبری       گروه آموزشی:                    پرستاری:   هدانشکد
 13/۲/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         چهار شنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 
 

 پایش در بیهوشی:  جلسهعنوان 

 بداند. اصول پایه پایش در بیهوشی را:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .را بداند یهوشیب نیمورد استفاده ح زاتیانواع تجه .1

 .دینما انیمورد استفاده را ب زاتیکاربرد هر کدام از تجه .2

 .دهد حیبر اساس مشاهده، سمع ، دق و لمس را توض شیپا هیاصول اول .3

 دینما انیذکر شده را ب یتهاجم ریغ یتورهایو استفاده از مان یمعرف .4

         حضوریروش آموزش :  

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور :  امکانات آموزشی

 تکلیف:    فعالیت آموزشی

 این مبحث در آزمون پایان ترم لحاظ می گردد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  1۰مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۰مدت زمان :  

 5مدت زمان :    

 دقیقه 3۰مدت زمان:   

  15مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 جلسه بیست و یکم

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۹/۲/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 آشنایی با بخش ریکاوری و استاندارد های آن:  عنوان جلسه

 دانشجویان با ویژگی ، مشخصات و استاندارد های  بخش ریکاوری آشنا گردند.:   هدف کلی جلسه

 اهداف اختصاصی : 
 مشخصات بخش ریکاوری را بیان نماید.  .1
 ریکاوری را نام ببرد.استاندارد های بخش  .2

 تاریخچه بخش ریکاوی را توضیح دهد. .3

 بخش ریکاوری را تعریف نماید. .4

 نسبت پرستاران به بیماران را تعیین نماید. .5

 / مجازی/  ترکیبی  حضوری             روش آموزش :

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور  امکانات آموزشی :

 نظر گرفته نشده است. برای این جلسه در: فعالیت آموزشی

 این مبحث در آزمون پایان ترم لحاظ می گردد.عنوان و نوع آزمون: 

 منبع درس  :
 13۹۰ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. 

Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2019 
 

  دقیقه   1۰مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه3۰مدت زمان:      

  دقیقه   1۰مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1۰مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بیست و دومجلسه 

 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 ۲۰/۲/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         چهار شنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:

 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 
 

 بیمار از ریکاوریشیوه ترخیص  -چگونگی ثبت و گزارش اطالعات بیماران در ریکاوری  -چگونگی پذیرش بیمار، حمل و نقل بیمار:  جلسه عنوان

آشانا  تارخیص بیماار از ریکااوری شایوه وریکااوریی ثبت و گزارش اطالعات بیمااران در چگونگ  -چگونگی پذیرش بیمار، حمل و نقل بیماربا :  جلسههدف کلی 

 گردد.

 :  اختصاصیاهداف 
 را نام ببرد.اطالعاتی که بایستی در زمان پذیرش بیمار به ریکاوری از پرستار بیهوشی اخذ نماید  .1

 مراقبت های زمان حمل و نقل بیمار از اتاق عمل به ریکاوری را بداند. .2

 اطالعاتی که در زمان پذیرش بیمار به ریکاوری بایستی ثبت گردد را بداند. .3

 .برنامه ترخیصی بیمار از ریکاوری را توضیح دهد .4

 معیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری را نام ببرد. .5

 توجه به معیار آلدرت ترخیص نماید.بتواند بیمار را با  .6

 معیارهای ترخیص بیمار سرپایی را نام برده ونحوه محاسبه آن را توضیح دهد. .7

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی: تکلیف

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 منبع درس  :
 1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. 

 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر
 
  دقیقه   1۰مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲۰مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 

 



 
 

 و سوم بیستمجلسه 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 ۲7/۲/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         چهار شنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری درس: مسئول واحد  ۴ تعداد واحد:

 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 انواع پوزیشن های حین بیهوشی و عوارض آن : جلسه عنوان

 آشنا گردد. با انواع پوزیشن های حین بیهوشی و عوارض آن:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را شرح دهد. شنیدادن بر تخت عمل و موارد استعمال انواع پوز شنیاصول پوز .1
 دهد. حیرا توض یعمل جراح نیدر ح یطیاعصاب مح بیآس .۲
 .دینما انیرا ب یعمل جراح یحوال یو مراقبت نوروپات یریشگیپ ،یابیارز .3

 

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 تکلیففعالیت آموزشی: 

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 منبع درس  :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

 
  دقیقه   1۰مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲۰مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهارمبیست و جلسه 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 ۲/3/1۴۰۲: تاریخ ارائه درس  1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 1۰-1۲ساعت:                         سه شنبهروز:    1بیهوشی نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:

 الری سرکارخانم احمدی :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 انواع پوزیشن های حین بیهوشی و عوارض آن : جلسه عنوان

 آشنا گردد. با انواع پوزیشن های حین بیهوشی و عوارض آن:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .دینما انیها را ب شنیانواع پوز یو تنفس یت عصبالمشک .1
 .دینما انیها را ب شنیدر انواع پوز کینامیهمود راتییتغ .۲
 .دینما حیتشر را شنیعوارض و نکات قابل توجه در موقع استفاده از انواع پوز .3

 

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 تکلیففعالیت آموزشی: 

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 منبع درس  :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

 
  دقیقه   1۰مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه35مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲۰مدت زمان:      

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 11۴۰-۲1۴۰سال تحصیلی دوم در نیمسال ۰11۴دانشجویان هوشبری  1عملی بیهوشیطرح درس جلسات 
 جلسه اول

 
 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 تاریخ ارائه درس :

 ۲گروه 16/1۲/1۴۰1
 1گروه :۲۲/1/1۴۰۲

 1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 ۸-1۰   سه شنبهروز:     

 
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 سرکارخانم احمدی الری : :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

   اکسیژن درمانی:  جلسهعنوان 

 را به درستی انجام دهد. اکسیژن درمانی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 با انواع وسایل اکسیژن درمانی آشنا گردد .1

 نحوه تنظیم جریان اکسیژن را به طور صحیح انجام دهد .2

 وسایل الزم برای اکسیژن درمانی را نام ببرد .3

 وسایل اکسیژن درمانی را بطور صحیح وصل نماید. .4

 ن درمانی را بیان نمایدمراقبت های قبل از اکسیژ .5

 مراقبت های حین و بعد از اکسیژن درمانی را بیان نماید .6

 بر اساس شرایط بیمار وسیله صحیح را انتخاب نماید .7

 صحیح را انتخاب نماید. بر اساس شرایط بیمار میزان جریان  .8

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد، :  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.تیمور زاده. تهران . گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  5مدت زمان:       :   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲5مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 1۰مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 



 
 
 
 

 جلسه دوم و سوم
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 تاریخ ارائه درس :
 1گروه ۲1/1۲/1۴۰1
 ۲:گروه۲۰/1/1۴۰۲
 1گروه : ۲7/1/1۴۰۲
 ۲: گروه1۰/۲/1۴۰۲

 1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 13-15یکشنبه    روز:     

 
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 سرکارخانم عادل : :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 آماده سازی و ارزیابی بیمار:  جلسهعنوان 

 را بداند. ماریب یابیو ارز یآماده ساز نحوه  :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 

 .دینما یآماده م یهوشیب نیماش زیم یبر رو ماریب یکیزیف تیمتناسب با وضع یهوشیب یبرا ازیمورد ن لیوسا .1

 .دینما یحاصل م نانیساکشن را روشن نموده و از صحت کار آن اطم .2

 .دینما یکنترل م نداکشنیرا قبل از انجام ا یهوشیزم جهت بال لیصحت عملکرد وسا .3

 فرایند تحویل گرفتن بیمار در اتاق عمل را بر اساس آموزش های فرا گرفته شده اجرا نماید. .4

 ، برقراری مانیتورینگ را اجرا نماید.اقدامات ضروری قبل از شروع بیهوشی شامل سئواالت  ضروری  .5

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد، :  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.تیمور زاده. تهران . گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  5مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲5مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 1۰مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 



 
 
 

 چهارم جلسه 
 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 تاریخ ارائه درس :

 ۲گروه۲1/1۲/1۴۰1
 1:گروه۲۰/1/1۴۰۲

 1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 13-15یکشنبه    روز:     

 
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 یالر یسرکارخانم احمد : :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 ) سمع، دق و لمس(اصول پایش:  جلسهعنوان 

 را انجام دهد. ) سمع، دق و لمس(شیاصول پا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .توضیح دهد صول اولیه پایش براساس مشاهده،لمس،سمع ودق راا .1
 .مانیتورهای غیر تهاجمی ذکر شده را بیان نماید معرفی و اصول استفاده از  .۲

 سمع قفسه سینه را انجام دهد. .3

 دو عضو از بدن) قفسه سینه و معده(  را دق کند. .۴

 

                                                        آموزشی،فیلم های  موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد، :  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.انتشارات تیمور زاده. تهران. گروه مترجمین وهمکاران. 2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  5مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲5مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 1۰مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه پنجم وششم 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  

 تاریخ ارائه درس :
 ۲گروه : ۲7/1/1۴۰۲
 1: گروه1۰/۲/1۴۰۲
 1گروه: 17/۲/1۴۰۲
 ۲گروه :۲۴/۲/1۴۰۲

 1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 13-15یکشنبه    روز:     

 
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 یالر یسرکارخانم احمد : :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 آشنایی با فرم های بیهوشی:  جلسهعنوان 

 پر کردن آن آشنایی داشته باشد.ی و نحوه هوشیب یبا فرم ها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .داشته باشد ییآشنا یهوشیب یبا برگه ها .1
 .را بداند یهوشیب یبرگه ها لیتکم نحوه .۲

 .را بداند ماریب لیلزوم و نحوه پر کردن فرم قبل از عمل و تحو .3

 دهد. حیرا توض ماریب لیدر زمان تحو یسیو گزارش نو یریشرح حال گ یصول کلا .۴

 

                                                        ،پرونده پزشکی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد، :  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  5مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲5مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 1۰مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 



 
 

 هفتم جلسه
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 تاریخ ارائه درس :

 ۲گروه: 17/۲/1۴۰۲
 1گروه :۲۴/۲/1۴۰۲

 1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 13-15یکشنبه    روز:     

 
 عملی -نظری واحد:نوع 

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 عادلسرکارخانم  : :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

 پذیرش و ترخیص بیمار: جلسهعنوان 

 آشنا شود. ماریب صیو ترخ رشیپذبا نحوه :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نحوه پذیرش بیمار را با تاکید بر مهارت های ارتباطی بیان نماید. .1
 .هنگام پذیرش را بکار گیرد اصول برقراری ارتباط با بیمار  .۲
 .های فرا گرفته شده اجرا نماید در اتاق عمل را بر اساس آموزش فرایند تحویل گرفتن بیمار  .3
 بیهوشی  و بهوش آوردن بیمار را توضیح دهد.نحوه خاتمه دادن به  .۴
 انجام دهد.زم در زمان انتقال بیمار به واحد مراقبت های پس از بیهوشی را الاقدامات  .5
 ی و از آنجا تا ترخیص را توضیح دهد.هوشیپس از ب یواحد مراقبت هامراحل انتقال بیمار به  .6

 

 
                                                        های آموزشی،فیلم  موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد، :  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران. گروه مترجمین 2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  5مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲5مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 1۰مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 



 
 جلسه هشتم

 
 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 تاریخ ارائه درس :

 1: گروه 31/۲/1۴۰۲
 ۲گروه : 3/3/1۴۰۲

 1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 13-15یکشنبه    روز:     

 1۰-1۲چهارشنبه 
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11دانشجویان  : تعداد

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 یالر یسرکارخانم احمد : :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک:  جلسهعنوان 

 بشناسد و بکار ببرد.تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک  را :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع تجهیزات سوپراگلوتیک را بشناسد. .1

 .انواع سایزهای ایروی را بیان نماید  .2

 اندازه مناسب ایروی دهانی و بینی را تعیین نماید. .3

  را به درستی انجام دهد.  LMAروش جایگذاری .4

 را به نحو صحیح انجام دهد. AIR WAYجایگذاری  .5

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد، :  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  : منبع درس
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  5مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲5مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 1۰مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 نهمجلسه 

 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 تاریخ ارائه درس :

 ۲: گروه 31/۲/1۴۰۲
 1گروه : 3/3/1۴۰۲

 1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 13-15یکشنبه    روز:     

 1۰-1۲چهارشنبه 
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 عادل سرکارخانم : :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

   تکنیک های اداره راه هوایی:  جلسهعنوان 

 تهویه مناسب با آمبوبگ و ماسک صورت را انجام دهد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 قسمت های مختلف آمبوبگ را بیان نماید. -1

 قسمت های مختلف ماسک را توضیح دهد. -2

 تهویه مناسب با آمبوبگ و ماسک صورت را به روش و تعداد صحیح انجام دهد. -3

 دهد.قرارگیری ماسک  بر روی صورت را به نحو صحیح انجام  -4

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد، :  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  5مدت زمان:       :   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲5مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 1۰مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی  :  
 تاریخ ارائه درس :

 1: گروه 6/3/1۴۰۲
 ۲گروه :7/3/1۴۰۲

 1بیهوشی نام درس )واحد(  :  
 13-15شنبه    روز:     

 13-15یکشنبه 
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 11تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم احمدی الری مسئول درس: واحد  ۴ تعداد واحد:
 عادلسرکارخانم  : :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

   تکنیک های اداره راه هوایی:  جلسهعنوان 

 داخل تراشه در بزرگساالن را به درستی انجام دهد.انتوباسیون :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 سایزهای مختلف لوله تراشه را بداند. .1

 قسمت های مختلف لوله تراشه را بیان نماید. .2

 تفاوت الرنگسکوپ خمیده و میلر را بیان نماید. .3

 وسایل مورد نیاز برای اینتوباسیون را نام ببرد. .4

 به درستی انجام دهد.انتوباسیون داخل تراشه را  .5

 موارد جهت تایید لوله گذاری داخل تراشه را ذکر نماید. .6

 تفاوت راه هوایی نوزادان و بزرگساالن را بیان نماید. .7

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرین بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد، :  امکانات آموزشی

          /تمرین عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1399.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2020مبانی بیهوشی میلر

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 دقیقه  5مدت زمان:       :   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه3۰مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه   ۲5مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 1۰مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 


