
 
 

 

  

 1400یَّضجر َستِیپ یکبرضٌبس بىیداًطجَ  2( ثیَْضیlesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 1401-1402 یلیسبل تحص اٍل وسبلیدر ً

 جلسِ اٍل

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی     8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )
 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:

 
 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 هٌبست اًتخبة رٍش ثیَْضیعىًان جلسٍ : 

 کٌذ. بىیرا ث وبراىیهٌبست در ث یَْضیاصَل اًتخبة رٍش ثَذف کلی جلسٍ :  

 اَذاف اختصاصی :

 دٞذ. حیسا تٛض یٟٛضیت یا٘ٛاع سٚش ٞا 

 دٞذ. حیسا تٛض ذٞذیلشاس ٔ شیسا تحت تاح یٟٛضیوٝ ا٘تخاب سٚش ت یٔالحظات 

 سا ضشح دٞذ. غیسش یتا تٛاِ یٟٛضیت اِما 

 دٞذ. حیسا تٛض تٛسیتحت ٔا٘ یٟٛضیت ٔشالثت 

 وٙذ. فیسا تؼش یا ٝی٘اح یحسیت ا٘ٛاع 

 وٙذ. فیسا تؼش یغیاػػاب ٔح تّٛن 
 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد
 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 
    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ ثرًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 جلسِ دٍم

 ًَضبری  کارضىاسیمقطع / رضتٍ تحصیلی:     :     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری              داوطکذٌ
 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :     13-15سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ثیَْضی ًبم درس )
 ًَع ٍاحذ: ًظری

 
 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 سیفیسرکبر خبًن :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

ٛضثشٞای داخُ ٚسیذی(:  عىًان جلسٍ  تیٟٛضی ػٕٛٔی )ٞ 

 احش آٟ٘ا سا تطٙاسذ. سٓیٚ ٔىا٘ یذیداخُ ٚس یٟٛضیت یداسٚٞاتیٟٛضی ػٕٛٔی ٚ :   َذف کلی جلسٍ

 اَذاف اختصاصی :
 دٞذ. حیتٛضسا  یذیتٝ سٚش ٚس یٟٛضیت ٙذاوطٗیا یٞا ٖٛیىاسیا٘ذ 

 ضشح دٞذ. یتا استٙطال سٝیٔما دس یذیتٝ سٚش ٚس یٟٛضیت ٙذاوطٗیا ةیٚ ٔؼا ایٔضا 

 سا ٘اْ تثشد. یذیٚس ٙذاوطٗیٔٙظٛس ا ٔٙاسة ٝت یداسٚٞا 

 ٍٍ٘ٛدٞذ. حیسا تٛض یذیٚس تٝ سٚش یٟٛضیاِما ت یتشا ٕاسیت یساص آٔادٜ یچ 

 ذ ٖٛیىاسیا٘ذ  سا ضشح دٞذ. تٛساتٟایاستفادٜ اص تاست تای ٟٛضیت ٙذاوطٗیا یٞا ٖٛیىاسیٞا ٚ وٙتش٘ا

  ٟایتاست یٙیتاِاحشات  .دٞذ حیسا تٛض تٛسات

 ذ ٖٛیىاسیا٘ذ  سا ضشح دٞذ. ٗیوتأ تا یٟٛضیت ٙذاوطٗیا یٟٛ٘ایىاسیٞا ٚ وٙتش٘ا

 دٞذ. حیسا تٛض ٗیوتأ یٙیتاِ احشات 

 ِدٞذ. حیسا تٛض ٗیاص ٔػشف وتأ ی٘اض یػٛاسؼ احتٕا 

 ذ ٖٛیىاسیا٘ذ  سا ضشح دٞذ. پشٚپٛفُ تا یٟٛضیت ٙذاوطٗیا ٖٛیىاسیٚ وٙتش٘ا

 دٞذ. حیپشٚپٛفُ سا تٛض یٙیتاِ احشات 

 تٛسظ پشٚپٛفُ سا ضشح دٞذ. یٟٛضیت ٙذاوطٗیا یایٔضا 

 ِدٞذ. حیتٛض تا پشٚپٛفُ سا یٟٛضیت ٙذاوطٗیاص ا ی٘اض یػٛاسؼ احتٕا 

 سا ضشح دٞذ. تیذیاتٛٔ یایٚ ٔضا ٖٛیىاسیا٘ذ 

 .احشات ٞش وذاْ اص داسٚٞای تیٟٛضی تش سیستٓ ٞای ٔختّف تذٖ سا تذا٘ذ 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   متعاقبا اعالم خًاَذ ضذ         

 / پایان ترم میان ترم وًع آزمًن: عىًان ي

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٔ٘۹۹۱۱.ٖصادٜ. تٟشا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2020ّشیٔ یٟٛضیت یثا 

 ش، تٟشاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰.، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘

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

Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 
    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 



 
 

 جلسِ سَم
 

 ًَضبری  کارضىاسیرضتٍ تحصیلی::     پرستاری                             گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / داوطکذٌ

 9/70/1071تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی     8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )
 ًظری ًَع ٍاحذ:

 
 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 سیفیسرکبر خبًن :هذرس دقیقِ 90کالس: هذت 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

ٛضثشٞا یػٕٛٔ یٟٛضیت:  عىًان جلسٍ  ی استٙطالی()ٞ 

 احش آٟ٘ا سا تطٙاسذ. سٓیٚ ٔىا٘ی ستٙطالا یٟٛضیت یداسٚٞاتیٟٛضی ػٕٛٔی ٚ :   َذف کلی جلسٍ

 اَذاف اختصاصی :
  ٌدٞذ. حیسا تٛض یستٙطالا تٝ سٚش یٟٛضیت ٙذاوطٗیالصْ لثُ اص ا یٞای آٔاد 

 ٟٞا ٚ تج  سا ٘اْ تثشد. یاستٙطال ٝت سٚش ٙذاوطٗیا٘جاْ ا یٔٛسد٘ظش تشا ضاتیداسٚ

 .ٛضثشٞای استٙطالی سا ٘اْ تثشد  ا٘ٛاعٞ 

 .ٛضثشٞای استٙطالی سا تٛضیح دٞذ ٞایٞ   ٔىا٘یسٓ احش داسٚ

 .فاسٔاوٛوٙتیه ٞٛضثشٞای استٙطالی سا تطٙاسذ 

 ذ.ػٛأُ ت ٛضثشٞای استٙطالی دس سیٝ سا تذ٘ا  ؼییٗ وٙٙذٜ فطاسٞ 

 ٛضثشٞای استٙطالی سا تٛضیح دٞذ ٌاصٞ   .ضشیة تفىیه خٖٛ ٝت 

 .احشات ٞش وذاْ اص داسٚٞای تیٟٛضی تش سیستٓ ٞای ٔختّف تذٖ سا تذا٘ذ 

 .ٛضثشٞای استٙطالی سا ضشح دٞذ  ٔػاسف تاِیٙی ٞش وذْا اصٞ 

  تطاسی سا تٛضیح یپٛوسی ٘ا  دٞذ.پذیذٜٞ 

 دٞذ حیسا تٛض یسٚش استٙطال ٝتی ٟٛضیت ٙذاوطٗیا٘جْا ا ٗیالصْ ح یٞا الذأات ٚ ٔشالثت. 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   متعاقبا اعالم خًاَذ ضذ       

 / پایان ترم میان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 
Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



  
 

 جلسِ چْبرم

 کارضىاسیمقطع / رضتٍ تحصیلی:          :     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری         داوطکذٌ

 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی     8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )
 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:

 
 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یاحوذسرکبر خبًن هسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 سرکبر خبًن احوذی الری:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

ٞا ٚ ػٛاسؼ ٔشتٛعٝعىًان جلسٍ :  ٛش آٚسی تیٕاس ٔشالثت   اغَٛ اِما، ٍٟ٘ذاسی ٚٞ 

َارض هرثَطِ را ثذاًذ. وبریث یٍ َّش اٍر یاصَل القب، ًگْذارَذف کلی جلسٍ :    هراقجت ّب ٍ ع

 اَذاف اختصاصی :
  سا ٘اْ تثشد. یٟٛضیت ٙذاوطٗیا ی٘ٛاع سٚضٟاا 
 سا ضشح دٞذ. ٙذاوطٗیصْ دسست لثُ اص اال یٞا ٔشالثت 

 ٘ سا ٘اْ تثشد. ٙذاوطٗیلثُ اص ضشٚع ا اصیأىا٘ات ٔٛسد 
 دٞذ. حیسا تٛض یٟٛضیٍٟ٘ذاس٘ذٜ ت یداسٚٞا 
 وشدٖ ت ًٙ  تا جشاح سا ضشح دٞذ. ٕاسیت یٟٛضی٘حٜٛ ٕٞٞا
 ٜدٞذ حیسا تٛض یٟٛضیخشٚج اص ت یتشا ٕاسیت یساص اغَٛ آٔاد. 

 دٞذ. حیسا تٛض یٟٛضیاص ت یىاٚسیٔفْٟٛ س 

 سا ضشح دٞذ. ٙذاوطٗیتا ا یىاٚسیس یٞا تفاٚت 

 ٟسا ٘اْ تثشد. ٖٛیٚ اوستٛتاس یآٚس ٞٛشلثُ اص ضشٚع ٔشحّٝ ٝت  اصیٔٛسد ٘ ضاتیأىا٘ات ٚ تج 

 ٜٛٔختّف آٖ سا ضشح دٞذ. یسٚضٟاٚ  یػٕٛٔ یٟٛضیپس اص ت ٕاسیٝت ٞٛش آٚسدٖ ت ٘ح 

 ٕٞدٞذ حیتٟٛش آٚسدٖ سا تٛض ٗیدس ح ٕاسیٔشالثت اص ت تیا. 

 ذتٟٛش آٚسدٖ  ٗیسا دس ح ٕاسیوٝ ت یٔخاعشات ٚ ػٛاسض  دٞذ. حیٚ ٘حٜٛ ٔماتّٝ تا آٖ حٛادث سا تٛض ىٙذیٔ ذیٟت

 ٟضشح دٞذ. سا یػٕٛٔ یٟٛضیاص ت صْ دس ٔشحّٝ پسال ضاتیالذأات ٚ تج 

 تماَ ت  سا ضشح دٞذ. PACUاص اتاق ػُٕ ٝت  ٕاسی٘حٜٛ ٘ا
 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 
    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 



 

 جلسِ پٌجن
 

 کارضىاسی ًَضبری:     پرستاری                            گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 11/70/1071:تبریخ ارائِ درس  1401-1402سبل تحصیلی  :  
ٍاحذ(  :  ثیَْضی  13-15سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 سرکبر خبًن سیفی:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401ثبزًگری: ضْریَر هبُ تبریخ تذٍیي / 
 

 ٔختّف تذٖ یٞا ستٓیس یتٟاجٕ شیغ صیپا یچٍٍٛ٘ عىًان جلسٍ :

: ٍ  ، واپٙٛ ٌشافی ٚ پاِس اوسی ٔتشی سا تٛضیح دٞذ.ٔختّف تذٖ یٞا ستٓیس یتٟاجٕ شیغ صیپا یچٍٍٛ٘  َذف کلی جلس

 اَذاف اختصاصی :
 وٙذ. فیسا تؼش صیپا 

 دٞذ. حیسا تٛض یشتٟاجٕیٚ غ یتٟاجٕ صیپا هیتفى 

 سا تطٙاسذ. صیپا یاتضاسٞا 

 واستشد  یظٌیٚ ف،یتؼش ٚNIBP دٞذ. حیسا تٛض 

 دٞذ. حیسا تٛض یٕتشیٚ واستشد پاِس اوس یظٌیٚ ف،یتؼش 

 دٞذ. حیسا تٛض یٔتش یٔٛاسد وارب پاِس اوس 

 -دٞذ. حیٚ واستشد واپٌٙٛشاف سا تٛض یظٌیٚ ف،یتؼش 

  ٜدٞذشح ض سا واپٌٙٛشاف وارب ٔٛاسد ٚ تٛجٟات –اغَٛ استفاد. 

 دٞذ حیواپٌٙٛشاف سا تٛض یٔٙحٙ شییتغ. 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :  متعاقبا اعالم خًاَذ ضذ          

 / پایان ترم میان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(درس : ) مىبع
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 
Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 جلسِ ضطن

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 هرٍری ثر ارزیبثی ٍ آهبدُ سبزی ثیوبر ثرای ثیَْضیعىًان جلسٍ : 

 را ثذاًذ. یَْضیث یثرا وبریث یآهبدُ سبزارزیبثی ٍ ًحَُ َذف کلی جلسٍ :  

 

 اَذاف اختصاصی :

 اص ػُٕ سا ٘اْ  تثشد. صیدس ضشح حاَ پ یٔٛاسد خاظ ٔٛسد تشسس 

 ُحیسا تٛض یٟٛضیت شأٖٛیپ یضیتا تجٛ ٕاساٖیپشٔػشف تٛسظ ت یداسٚٞا یتشخ یاحش ٘أغّٛب احتٕاِ تذاخ 

 دٞذ.

 سا ٘اْ تثشد. ٛیاِىت یتذٖٚ ػالٔت جٟت جشاح ٕاساٖیضذٜ دس ت ٝیتٛغ طاتیآصٔا 

 دٞذ. حیپس اص ػُٕ سا تٛض یٛیٚ ػٛاسؼ س یخغش لّث یفاوتٛسٞا سهیس 

 ِسا ٘اْ تثشد. یٟٛضیلثُ اص ػُٕ تٛسظ ٔتخػع ت تیضیٚ ُید 

 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30زهبى:   هذت 

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



  
 
 

 جلسِ ّفتن

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401ضْریَر هبُ تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: 
 

 هرٍری ثر ارزیبثی ٍ آهبدُ سبزی ثیوبر ثرای ثیَْضیعىًان جلسٍ : 

 را ثذاًذ. یَْضیث یثرا وبریث یآهبدُ سبزارزیبثی ٍ ًحَُ َذف کلی جلسٍ :  

 

 اَذاف اختصاصی :

 ُٕدٞذ. حیلثُ اص ػُٕ سا تٛض ٕاسیت یی٘اضتا دستٛساِؼ 

 ٜٛسا ضشح دٞذ. یٟٛضیت سهیس ٗییتؼ ٘ح 

 ِاص ػٛاسؼ آٖ سا ضشح دٞذ. یشیطٍیپی ٞا ػُٕ ٚ ساٜ شأٖٛیپ یٔخاعشات ٚ حٛادث احتٕا 

 دٞذ حیسا تٛض داسٚ صیپ ضیتجٛ یٞا ٚ سٚش یدسٔا٘ داسٚ صیپ. 

 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
  



 
 

 جلسِ ّطتن

 کارضىاسیآمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی::     پرستاری                                              گريٌ داوطکذٌ

 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  13-15سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 هرٍری ثر ارزیبثی ٍ آهبدُ سبزی ثیوبر ثرای ثیَْضیعىًان جلسٍ : 

 را ثذاًذ. یَْضیث یثرا وبریث یآهبدُ سبزارزیبثی ٍ ًحَُ َذف کلی جلسٍ :  

 

 اَذاف اختصاصی :

 دٞذ. حیسا تٛض ٕاسیٚ چه پشٚ٘ذٜ ت ٕاسیت ششیپز 

 دٞذ حیٞا سا تٛض طٗیٔتٙاسة ٘ٛع ػُٕ ٚ خغشات پٛص طٗیپٛص. 

 ٜدٞذ. ضشحسا یٟٛضیت ٙذاوطٗیا افتیدس یتشا ٕاسیت یساص ٘حٜٛ آٔاد 

 دٞذ تٛضیح ػُٕ سا اص پس سیٛی ػٛاسؼ ٚ لّثی خغش فاوتٛسٞای سیسه. 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5:   هذت زهبى جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 



 
 جلسِ ًْن

 

 کارضىاسی ًَضبری:     پرستاری                             گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 0/70/1071تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )
 ًظری ًَع ٍاحذ:

 
 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 خبًن سیفی سرکبر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 یٟٛضیدس ت یدسٔا٘ غیٔا اتیوّ عىًان جلسٍ :

 : ٍ  سا تذا٘ذ. یٟٛضیدس ت یدسٔا٘ غیٔااغَٛ  َذف کلی جلس

 اَذاف اختصاصی :
 ذیسا روش ٕ٘ا یدسٔا٘ غیاٞذاف ٔا. 

 ٕٞحَٛ ٚحٛش ػُٕ ضشح دٞذ. ٕاسیت یدسٔا٘ غیٔا تیا 

 دٞذ. حیٔختّف تٛض یتذٖ دس تخطٟا ؼاتیٔا ةیتشو 

 َٛٞا تطٙاسذ. تیٚ اِىتشِٚ ؼاتیٔا ییٔشتٛط تٝ جاتجا اغ 

 ذیسا روش ٕ٘ا تٟایٚ اِىتشِٚ ؼاتیٔا هیِٛٛطیضیٔٛحش دس جزب ٚ دفغ ف یاسٌاٟ٘ا. 

 ٝدٞذ. حیدس ٞش عثمٝ تٛض جیسا یٚ ٔحَّٛ ٞا یدسٔا٘ غیٔٛسداستفادٜ دس ٔا یٔحَّٛ ٞا یتٙذ عثم 

 .ٔتٙاسة تا ٚضؼیت ٔذدجٛ ٔحَّٛ ٔٙاسة جٟت تضسیك ٚسیذی ا٘تخاب ٕ٘ایذ 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   متعاقبا اعالم خًاَذ ضذ           

 / پایان ترم میان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 



 
 
 

 جلسِ دّن
 

 کارضىاسی ًَضبری:     پرستاری                               گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 10/70/1071تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )
 ًظری 3ًَع ٍاحذ:

 
 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 خبًن سیفی سرکبر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 یٟٛضیدس ت یدسٔا٘ غیٔا اتیوّ عىًان جلسٍ :

: ٍ ذ. یٟٛضیدس ت یدسٔا٘ غیٔااغَٛ   َذف کلی جلس  سا تذ٘ا

 اَذاف اختصاصی :
 دٞذ. حیٞا سا تٝ غٛست جذاٌا٘ٝ تٛض ذییستاِٛیدستٝ وش یاص سشْ ٞا هیٞش  اتیخػٛغ 

 دٞذ. حیسا تٝ غٛست جذاٌا٘ٝ تٛض ذٞاییستاِٛیدستٝ وش یاص سشْ ٞا هیٔػشف ٞش  ٖٛیىاسیا٘ذ 

 ذیسا روش ٕ٘ا یذییدستٝ وّٛ یاص سشْ ٞا هیٞش اتیخػٛغ. 

 ذیٕ٘ا اٖیػٛاسؼ ٚ خغشات آٟ٘ا سا ت-ٔػشف  ٔٛاسد. 

 دٞذ. حیفٛق سا تٛض ؼاتیٔا ضیدس تجٛ اصیٔٛسد ٘ یٞا ٔشالثت 

  سا تفىیه ٕ٘ایذ.  یذییوّٛٚ ذٞاییستاِٛیدستٝ وشتٝ عٛس غحیح تتٛا٘ذ سشْ ٞای 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   متعاقبا اعالم خًاَذ ضذ         

 / پایان ترممیان ترم  عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. Jeanine 
Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 جلسِ یبزدّن
 

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  13-15سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 ساتیي تجُ هیماض یآمادٌ سازعىًان جلسٍ : 

 ی سا تذا٘ذ.ٟٛضیالصْ تا تٛجٝ تٝ سٚش ت  ضاتیٚ تجٟ ٗیٔاض یآٔادٜ ساصَذف کلی جلسٍ :  

 

 اَذاف اختصاصی :

 دٞذ. حیسا تٛض یٟٛضیضشٚع ٚ ادأٝ ت یتشا  اصیٔٛسد ٘ ُیٚسا شیٚ سا یٟٛضیت ٗیٔاض ی٘حٜٛ آٔادٜ ساص 

 َٛسا ضشح دٞذ. یٟٛضیٔذت صٔاٖ ت یدس ع ٕاسیٔشالثت اص ت یوّ اغ 

 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 
 

 جلسِ دٍازدّن
  

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 hemodilution یي مراقبت َا یاوتقال خًن ي مطتقات آن، عًارض احتمالعىًان جلسٍ : 

 یٍ هراقجت ّب یاًتقبل خَى ٍ هطتقبت آى، عَارض احتوبلاًَاع رٍش ّبی َذف کلی جلسٍ :  

hemodilution را تَضیح دّذ. نیحفبظت از خَى، اًتقبل خَى حج کیثب تکٌ یی،آضٌب 

 

 

 : اَذاف اختصاصی
 

 .ا٘ٛاع سٚش ٞای ا٘تماَ خٖٛ سا تیاٖ وٙذ 

 دٞذ حیسا تٛض (ػٛاسؼ ٚ ٔشالثت – ٖٛیىاسیا٘ذ)خٖٛ اتِٛٛي  كیتضس یسٚضٟا. 

 دٞذآٖ سا ضشح  یسٚ الصْ ػاتالٚ اع ضذٜ شٜیخٖٛ رخ سٝیو. 

 ذیٞش فشآٚسدٜ سا روش ٕ٘ا یٍٟ٘ذاس یوّ یسٚضٟا. 

 دٞذ. حیخٖٛ دس اتاق ػُٕ سا تٛض یساص شٜیسٚش رخ 

 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 
    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5:  هذت زهبى  جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 



 
 

 جلسِ سیسدّن 
 

 کارضىاسی ًَضبریگريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:                                 :     پرستاری  داوطکذٌ

 28/08/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 سیفیسرکبر خبًن :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 یا ٝی٘اح یٞا یحس یتعىًان جلسٍ : 

ٔشالثت ٞا ٚ ػٛاسؼ  اص،یٚ أىا٘ات ٔٛسد ٘ ُی،داسٚٞا، ٚسا ذٚساَیاپ ٙاَ،ی، اسپ یا ٝی٘اح یٞا یحس یتا ت َذف کلی جلسٍ : 

ٛ٘ذ.  ٔشتٛعٝ آضٙا ض
 اَذاف اختصاصی :

 

 Neuraxial Block وٙذ. فیسا تؼش 

 دٞذ. حیسا تٛض ذٚساَیٚ اپ ی٘خاػ یحسیت یٞا تفاٚت 

 ٔٛدٞذ. حیسا تٛض یا وا٘اَ ٟٔشٜ یآ٘ات 

 دٞذ. ضشحسا  یٟٔشٞا ٗیت یفضا ٗییجٟت تؼ یسغح یسإٞٙاٞا 

 ِدٞذ. حیسا تٛض ٗیٚ پاسأذ ٗیدس سٚش ٔذ سٛصٖلغغ ضذٖ آٟ٘ا تٛسظ  ةیٞا ٚ تشت ستٖٛ ٟٔشٜ یٞا ٍأاٖی 

 دٞذ. ضشحسا  یٚ اػػاب ٘خاػ یٔغض یٞا پشدٜ ،یعٙاب ٘خاػ تیٔٛلؼ 
 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   متعاقبا اعالم خًاَذ ضذ          

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشج2۰2۰ّٕشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٖ. ٘ا ٜ. تٟشا ٕٛسیٕٚٞىاسا  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 
Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 
 

 جلسِ چْبردّن 

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  13-15سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 hemodilution یي مراقبت َا یآن، عًارض احتمال اوتقال خًن ي مطتقاتعىًان جلسٍ : 

 یٍ هراقجت ّب یاًتقبل خَى ٍ هطتقبت آى، عَارض احتوبلاًَاع رٍش ّبی َذف کلی جلسٍ :  

hemodilution را تَضیح دّذ. نیحفبظت از خَى، اًتقبل خَى حج کیثب تکٌ یی،آضٌب 

 

 

 اَذاف اختصاصی :
 

 ذیسا روش ٕ٘ا ٖٛیدس اتٛتشا٘سفٛص جیحات ساالاغغ. 

 ٛدٞذ. حیسا تٛض ٕاسیتٝ ت ضیٔشاحُ دسخٛاست خٖٛ ٚ تج 

 تٝ خٖٛ سا ضشح دٞذ. اصیاص ٘ظش ٘ ٕاسیت یاتیسٚش اسص 

 دٞذ. حیسا تٛض ٛیاص ا٘تماَ خٖٛ ٔاس یػٛاسؼ ٘اض 

 ذیٕ٘اسا روش  ٛیخٖٛ ٔاس كیاص ػٛاسؼ تضس یشیطٍیپ یٞا سٚش. 

 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 



 
 

 جلسِ پبًسدّن 
 

 کارضىاسی ًَضبریگريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:       ستاری                          :     پرداوطکذٌ

 5/09/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  
ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 سیفیسرکبر خبًن :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 یا ٝی٘اح یٞا یحس یت عىًان جلسٍ :

َ،یاسپ  یحس یتا ت : َذف کلی جلسٍ  ٛ٘ذ. اص،یٚ أىا٘ات ٔٛسد ٘ ُی،داسٚٞا، ٚسا ٙا ٞا ٚ ػٛاسؼ ٔشتٛعٝ آضٙا ض  ٔشالثت 

 اَذاف اختصاصی :
 

  افتشاق دٞذفضاٞای تحت ػٙىثٛتیٝ ٚ اپیذٚساَ سا. 

 ٜساصی پیص اص ػُٕ تشای تیحسی ٞای ٘احیٝ ای سا تٛضیح دٞذ. آٔاد 

  ٚ ٖٛوٙتشا٘ذیىاسیٖٛ ٞای  تیحسی اسپیٙاَ سا تیاٖ ٕ٘ایذ.ا٘ذیىاسی 

 .تفاٚت تی حسی اسپیٙاَ ٚ اپیذٚساَ سا تٛضیح دٞذ 

  ٘خاػی سا ضشح دٞذ.–ػٛأُ ٔٛحش دس ا٘تطاس ٔحَّٛ تیحس وٙٙذٜ ٞای ٔٛضؼی دس ٔایغ ٔغضی 

 .ٔفْٟٛ تاسیسیتٝ ٚ ٘مص پٛصیطٗ تیٕاس دس تیحسی اسپایٙاَ سا تٛضیح دٞذ 

 تیحسی اسپیٙاَ سا تذا٘ذ. ا٘ٛاع تىٙیه ٞای 
 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :  متعاقبا اعالم خًاَذ ضذ         

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از کتاب، مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 
Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

 

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30زهبى:   هذت 

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 
 جلسِ ضبًسدّن 

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 7/9/1401:تبریخ ارائِ درس  1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  15-17سبعت:                         ضٌجِرٍز:  دٍ 2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 هتخصص ثیَْضی:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401هبُ تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر 
 

 یطیبلًک اعصاب محعىًان جلسٍ : 

هراقجتْب  بز،یٍ اهکبًبت هَرد ً لیدارٍّب، ٍسب ،یطیاعصبة هح یثلَک ّباًَاع رٍش ّبی َذف کلی جلسٍ :  

 آى را ثذاًذ. ٍ عَارض
 اَذاف اختصاصی :

 

 ذیسا روش ٕ٘ا یغیٞذف اص تّٛن اػػاب ٔح. 

 ٜدٞذ. ضشحسا  یغیاػػاب ٔح یٞا جٟت تّٛن ٕاسیت یساص ٘حٜٛ آٔاد 

 سا تطٙاسذ. یغیٔحٔىاٖ ٔٙاسة اػػاب  ٗییٔؼَٕٛ جٟت تؼ یٞا سٚش 
 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 جلسِ ّفذّن
  

 کارضىاسی ًَضبریگريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:           ستاری                         :     پرداوطکذٌ

 12/09/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ًظری ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:
 سیفیسرکبر خبًن :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 یا ٝی٘اح یٞا یحس یتعىًان جلسٍ : 

ٙا ضٛ٘ذ. اص،یٚ أىا٘ات ٔٛسد ٘ ُیداسٚٞا، ٚساوٛداَ ،، ذٚساَیٞا اپ یحس یتا تَذف کلی جلسٍ :   ٞا ٚ ػٛاسؼ ٔشتٛعٝ آض  ٔشالثت 

 اَذاف اختصاصی :
 

 َّٛسا ٘اْ تثشد. ضٚتاسیا پٛتاس،یٞا پشتاس،یٞا یٞا ا٘ٛاع ٔح 

 ذیسا روش ٕ٘ا یٔٛضؼ یٞا وٙٙذٜ حسیاضافٝ تٝ ت یداسٚٞا. 

 .ا٘ٛاع تىٙیه ٞای تیحسی اپیذٚساَ سا تذا٘ذ 

 .ػٛاسؼ تی حسی اپیذٚساَ سا ضشح دٞذ 

  ٚ ٖٛوٙتشا٘ذیىاسیٖٛ ٞای  تیحسی اپیذٚساَ سا تیاٖ ٕ٘ایذ.ا٘ذیىاسی 

  َاپیذٚساَ سا تٛضیح دٞذ. -تیٟٛضی تٛاْ اسپیٙا 

 .٘حٜٛ آٔادٜ ساصی تیٕاس لثُ اص تىٙیه تی حسی اپیذٚساَ سا تٛضیح دٞذ 

 .ػٛأُ ٔٛحش تش ٔذت تّٛن تی حسی سا ٘اْ تثشد 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :  متعاقبا اعالم خًاَذ ضذ         

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )

 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 
Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019 

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:     مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 
 

 جلسِ ّجذّن 
 

 کارضىاسیپرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:    : داوطکذٌ

 12/9/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  13-15سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 دقیقِ 90هذت کالس: 
 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس

 
 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 

 

 هطکل ییادارُ راُ َّاعىًان جلسٍ : 

 َذف کلی جلسٍ :  

 هراقجتْب ٍ عَارض هرثَطِ را ثذاًذ. سات،یتجْ ل،یهطکل، ٍسب ییادارُ راُ َّا

 

 اَذاف اختصاصی :
 

 ذیٕ٘ا فیٔطىُ سا تؼش ییساٜ ٞٛا. 

 دٞذ. حیٔشتٛعٝ سا تٛض یاسٞایٚ ٔؼ یاتیاسص یٞا ضاخع 

 ذیسا روش ٕ٘ا اصیٔٛسد ٘ یاتضاسٞا 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 
 

 جلسِ ًَزدّن 
 
 

 کارضىاسیپرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:     :داوطکذٌ

 14/9/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  15-17سبعت:                         ضٌجِرٍز:  دٍ 2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 هتخصص ثیَْضی:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 یطیبلًک اعصاب محعىًان جلسٍ : 

هراقجتْب  بز،یٍ اهکبًبت هَرد ً لیدارٍّب، ٍسب ،یطیاعصبة هح یثلَک ّباًَاع رٍش ّبی َذف کلی جلسٍ :  

 آى را ثذاًذ. ٍ عَارض
 اَذاف اختصاصی :

 

 ذیسا روش ٕ٘ا یغیٔحجٟت ا٘جاْ تّٛن اػػاب  اصیٔٛسد ٘ یٚ داسٚٞا ُیٚسا. 

 ٙٗیتّٛن اػػاب ت ،یا٘ذاْ فٛلا٘ ستاَیتّٛن د ،ییتاصٚضثىٝ  ،یضثىٝ ٌشد٘ یغیتّٛن ٔح یىٟایا٘ٛاع تى 

 سا ضشح دٞذ. یا٘ذاْ تحتا٘ تّٛن ،ید٘ذٞا

 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از کتاب، مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30زهبى:   هذت 

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 
 جلسِ ثیستن

 

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 19/9/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 دقیقِ 90هذت کالس: 
 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس

 
 1401ضْریَر هبُ تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: 

 

 هطکل ییادارُ راُ َّاعىًان جلسٍ : 

 َذف کلی جلسٍ :  

 هراقجتْب ٍ عَارض هرثَطِ را ثذاًذ. سات،یتجْ ل،یهطکل، ٍسب ییادارُ راُ َّا

 

 اَذاف اختصاصی :
 

 ذیسا روش ٕ٘ا اصیٔٛسد ٘ یاتضاسٞا. 

 ٔما ُیٚ سٚش استفادٜ اص ٚسا واستشد ا سا تٛض سٝیٚ   دٞذ. حیخغشات ٚ ػٛاسؼ آٟ٘

 ذیا٘ٛاع السٍ٘سىٛج ٚ اجضا آٖ سا ٔطاٞذٜ ٕ٘ا. 

  اجضایCombitube .سا تٛضیح دٞذ 

  ٛاع ٛسىٛج اعفَا آضٙا ضٛد.تا ا٘  السٍ٘

 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 
 

 ٍ یکن  جلسِ ثیستن
 
 

 کارضىاسیگريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:  :     پرستاری                                            داوطکذٌ

 21/9/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  15-17سبعت:                         ضٌجِرٍز:  دٍ 2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3ٍاحذ:تعذاد 

 هتخصص ثیَْضی:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 یطیبلًک اعصاب محعىًان جلسٍ : 

هراقجتْب  بز،یٍ اهکبًبت هَرد ً لیدارٍّب، ٍسب ،یطیاعصبة هح یثلَک ّباًَاع رٍش ّبی َذف کلی جلسٍ :  

 آى را ثذاًذ. ٍ عَارض
 اَذاف اختصاصی :

 

  ٝٔٗیتّٛن اػػاب ت ،یا٘ذاْ فٛلا٘ ستاَیتّٛن د ،ییتاصٚضثىٝ  ،یضثىٝ ٌشد٘ یغیتّٛن ٔح یىٟایا٘ٛاع تىٙادا 

 سا ضشح دٞذ. یا٘ذاْ تحتا٘ تّٛن ،ید٘ذٞا

 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 
 

 جلسِ ثیست ٍدٍم
 

 کارضىاسیپرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی: :    داوطکذٌ

 28/9/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  15-17سبعت:                         ضٌجِرٍز:  دٍ 2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 هتخصص ثیَْضی:هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 
 

 یبیترک یًُضیکىترلٍ ي ب ًنیپًتاوسیَعىًان جلسٍ : 

 َذف کلی جلسٍ :  

 اختصاصی :اَذاف 

 
 ذیٕ٘ا فیوٙتشِٝ سا تؼش ٖٛیپٛتا٘سیٞا. 

  ذ  وٙتشِٝ سا ضشح دٞذ. ٖٛیپٛتا٘سیٞا یٞا ٖٛیىاسی٘ا

  دٞذ حیوٙتشِٝ سا تٛض ٖٛیپٛتا٘سیاِما ٚ ػٛاسؼ ٞا یسٚضٟا. 

 دٞذ. حیسا تٛض یتؼادِ یٟٛضیت 

 تخات یٔخذسٞا  .سا ضشح دٞذ یتؼادِی ٟٛضیت یٚ دٚص ٔؼَٕٛ آٟ٘ا تشا ی٘ا

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5:   هذت زهبى جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 
 

 جلسِ ثیست ٍ سَم 
 
 

 کارضىاسی:     پرستاری                                              گريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:داوطکذٌ

 3/10/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3تعذاد ٍاحذ:

 دقیقِ 90هذت کالس: 
 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس

 
 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 

 

 شيروال کالبارائٍ عىًان جلسٍ : 

 َذف کلی جلسٍ :  مقاالت جذیذ بیًُضی را پرزوت کىذ.

 

 اَذاف اختصاصی :
 

  .تا ٔماالت ػّٕی آضٙا ضٛد 

 .ٔثاحج ػّٕی تٝ سٚص سا تیاٖ وٙذ 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30هذت زهبى:   

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 



 
 
 

 جلسِ ثیست ٍ چْبرم
 

 کارضىاسیگريٌ آمًزضی:    ًَضبری                   مقطع / رضتٍ تحصیلی:  :     پرستاری                                            داوطکذٌ

 3/10/1401تبریخ ارائِ درس : 1401-1402سبل تحصیلی  :  

ٍاحذ(  :  ثیَْضی  8-10سبعت:                         ضٌجِرٍز:   2ًبم درس )

 ٍاحذ ًظری 3ًَع ٍاحذ:
 

 14تعذاد داًطجَیبى  :

 یالر یسرکبر خبًن احوذهسئَل درس: ٍاحذ 3ٍاحذ:تعذاد 

 دقیقِ 90هذت کالس: 
 یالر یسرکبر خبًن احوذ:هذرس

 
 1401تبریخ تذٍیي / ثبزًگری: ضْریَر هبُ 

 

 ارائٍ شيروال کالبعىًان جلسٍ : 

 َذف کلی جلسٍ :  مقاالت جذیذ بیًُضی را پرزوت کىذ.

 

 اَذاف اختصاصی :
 

  ضٛد. تا ٔماالت ػّٕی آضٙا 

 .ٔثاحج ػّٕی تٝ سٚص سا تیاٖ وٙذ 

 ريش آمًزش :      حضًری 

                      ی/  پرسص ي پاسخ / بحث گريَ  یسخىراوامکاوات آمًزضی :  

 فعالیت آمًزضی :   تکلیف          

 پایان ترممیان ترم /  عىًان ي وًع آزمًن:

 مقالٍ، جسيٌ ي.. مطخصات آن طبق فرمت مىابع در طرح ديرٌ وًضتٍ ضًد.(در صًرت استفادٌ از کتاب، مىبع درس : )
 ٘شا ٕٛسیٕٚٞىاساٖ. ا٘تطاسات ت ٗی.ٌشٜٚ ٔتشجٕ 2۰2۰ّشیٔ یٟٛضیت یٔثا ٜ. ٟت  ۹۹۱۱ٖصاد

 شاٖ 2۰2۰ یٔشاد سایدوتش پش 2 یٟٛضیت  ۹۰۰۰، ا٘تطاسات جأؼٝ ٍ٘ش، ٟت

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

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

    : ٍدقیق15ِهذت زهبى:      مقذم 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت زهبى :  

 دقیقِ 10هذت زهبى :  

 دقیقِ 30زهبى:   هذت 

  دقیقِ 5هذت زهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 


