
 
 

 

  

 میدر ن ۱۴۰۰یهوشبر وستهیپی کارشناس انیدانشجو ۳ یهوشیب( ترکیبی lesson Plan)طرح درس روزانه                    

 ۱۴۰۱-۱۴۰2یلیسال تحص دومسال 

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

 ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یعروق یهمراه قلب یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یرا بشناسد و توانمند یو عروق یقلب یها یماریدر ب یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد.  ترالیم یدچار تنگ مارانیب یهوشینحوه اداره ب 

 را شرح دهد .  ترالیو  پروالپس م ییدچار نارسا مارانیب یهوشیاداره ب نحوه 

 آئورت را شرح دهد . ییو نارسا یدچار تنگ مارانیب یهوشیاداره ب نحوه 

 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم / میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت 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

 



 
 

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

 2۵/۱۱/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۵-۱۷ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 دکتر رحیمی یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یهمراه تنفس یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب از  یرا بشناسد و توانمند تنفسی یها یماریدر ب یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیب
 اختصاصی :اهداف 

 دهد . حیرا توض  بیماران آسمیزم قبل از عمل در الو اقدامات  ینحوه آماده ساز 

 اظهار نظر کند . آسمی ماریب یمناسب برا یهوشیب روشدر مورد انتخاب  یبر حسب نوع عمل جراح 

 دهد . حیرا توض مارانیب نیدر ا یعموم یهوشیب یالقاء و نگهدار یداروها و روش مناسب برا 

 را شرح دهد . عمل نیح نگیزیبرونکواسپاسم و و یافتراق صیتشخ 

 در خاتمه عمل و هنگام  ژهیحظات و المemergencکند انیرا ب. 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

 1399ان. انتشارات تیمور زاده. تهران..گروه مترجمین وهمکار 2020مبانی بیهوشی میلر

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 سومجلسه 
 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 2۶/۱۱/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یعروق یهمراه قلب یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یرا بشناسد و توانمند یو عروق یقلب یها یماریدر ب یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد. یقلب کیسکمیا یها یماریب 

 دهد. حیرا توض یکرونر انیشر یماریب 

  را شرح دهد. ونیپرتانسیدچار ها مارانیقبل از عمل ب یابیارز 

 دهد. حیرا توض ویپرتانسیها مارانیب یهوشیب یاداره و نگهدار نحوه 

 عمل را شرح دهد .  نیح ونیپوتانسیو ها ونیپرتانسیکنترل ها یراهها 

 دینما انیرا ب ویپرتانسیها مارانیو اداره پس از عمل ب نگیتوریمان . 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم جلسه
                                     کارشناسیآموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی::   پرستاری                                    گروه هدانشکد

 2/۱2/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۵-۱۷ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 دانشجویان  : تعداد

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 دکتر رحیمی یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یهمراه تنفس یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب از  یرا بشناسد و توانمند تنفسی یها یماریدر ب یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیب
 اختصاصی :اهداف 

 مارانیبقبل از عمل در  یابیو ارز ینحوه آماده ساز COPDدهد .  حیرا توض 

 دهد .  حیتوض مارانیب نیا درقبل از عمل  یویدر مورد ارزش تست عملکرد ر 

 اظهار نظر کند .  ماریب یمناسب برا یهوشیب روشدر مورد انتخاب  یبر حسب نوع عمل جراح 

 کند . انیرا ب مارانیب نیعمل ا نیح یهوشیدر اداره ب ژهیحظات و الم 

 .اصول بیهوشی در جراحی های کاهش حجم ریه را شرح دهد 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم / میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 ۳/۱2/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یعروق یهمراه قلب یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یرا بشناسد و توانمند یو عروق یقلب یها یماریدر ب یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 قلب را شرح دهد . ییدچار نارسا مارانیقبل از عمل ب یابیارز 

 قلب را شرح دهد. ییدچار نارسا مارانیب یهوشیاداره ب نحوه 

 شرح دهد. راقلب  یتیهدا ستمیس یولوژیزیو الکتروف یآناتوم 

 را نام ببرد .  یهوشیب نیح یقلب تمیر الالتاخت صیتشخ یراهها 

 نام ببرد .  یهوشیب نیح درآن را  عیو انواع شا فیرا تعر یقلب یتمیر سید 

 را شرح کدامدر هر  یهوشیداده و نحوه اداره ب حیرا توض یهوشیب نیح عیشا یفوق بطن یها یتمیر سید 

 دهد .
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم / میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 
 جلسه ششم

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 ۹/۱2/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۵-۱۷ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یاحمدسرکار خانم  مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 دکتر رحیمی یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یهمراه تنفس یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب از  یرا بشناسد و توانمند تنفسی یها یماریدر ب یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیب
 اختصاصی :اهداف 

 دهد .  شرحرا سل  عفونت های راه هوایی فوقانی و مارانیقبل از عمل در ب ژهیحظات والم 

 دهد .  حیرا توض مارانیب نیا (از عمل پسعمل و  نیح) یهوشیدر اداره ب ژهیحظات و الم 

 ا به سل ر المبت ماریدر ب یهوشیدر خصوص اداره ب یکل اطاتیاحتقبل از عمل و  یابیدر ارز ینکات ضرور

 شرح دهد . 

 دینما انیرا ب یفوقان یتنفس دستگاه به عفونت حاد انی الدر مبت یهوشیاصول اداره ب . 

 .آپنه انسدادی حین خواب را توضیح دهد 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه هفتم
 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 ۱۰/۱2/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ایست قلبی در بیهوشی و اقدامات احیاء:  جلسهعنوان 

 را توضیح دهد. اءیو اقدامات اح هوشییقلبی در ب ستیا جلسه:هدف کلی 
 اختصاصی :اهداف 

 را نام ببرد . یهوشیبحول و حوش  یلبق ستیوامل منجر به بروز اع 

 دینما انیرا ب یهوشیوحوش ب حول یقلب ستیاز بروز ا یریشگینکات موثر در پ  . 

 دهد . شرحرا  یهوشیدر ب یقلب ستیا یصیتشخ یروش ها 

 دهد شرحرا  یهوشیب نیدر ح یویر یقلب یایاقدامات اح. 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم / میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه هشتم
 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 2۳/۱2/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۳-۱۵ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یاحمدسرکار خانم  مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 بیهوشی و بیماری های همراه متابولیک و تغذیه ای:  جلسهعنوان 

 الزم یرا بشناسد و توانمند یا هیو تغذ کیهمراه متابول یها یماریبدر  یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیدر مراقبت مطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 دینما یرا طبقه بند یا هیتغذ الالتاخت . 

 دینما فیرا تعر یمرض یو چاق یچاق . 

 همراه را شرح دهد.  کیولوژیزیت ف الالاخت 

 دینما انیب کیولوژیزیت فال الاخت بهچاق را با توجه  مارانیدر ب یهوشیب یروش ها . 

 دینما سهیچاق مقا ریغ افرادچاق را با  مارانیدر ب یهوشینکات قابل توجه ب. 

 دیرا مرور نما یجانب یدرمان هیو تغذ هیسوء تغذ . 

  عوارضTPN دینما انیرا ب ( یهوشی) موثر بر ب. 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه نهم
 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 2۴/۱2/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یاحمد سرکار خانم مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 بیهوشی و بیماری های همراه ایمنی، متابولیسم و سرطان:  جلسهعنوان 

الزم  یتوانمندرا بشناسد و و سرطان  سمیمتابول ،یمنیهمراه ا یها یماریب یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیدر مراقبت مطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 دهدها را شرح  همراه با سرطان کیولوژیزیت فالالاخت. 

 را شرح دهد .  سرطانبه  المبت مارانیدر ب یهوشیب یحظات کل الم 

 دهدراشرح  یمنیا ستمیدر عملکرد س تال المفهوم اخت. 

 را با ذکر مثال شرح دهد . یمنیا ستمیسدچار نقص  مارانیدر ب یهوشینحوه اداره ب 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

 1399ه. تهران..گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاد 2020مبانی بیهوشی میلر

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه دهم
 

                                     کارشناسیگروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:                                   :   پرستاری هدانشکد
 22/۱/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۳-۱۵ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یهمراه کبد یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یرا بشناسد و توانمند یهمراه کبد یها یماریبدر  یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 و مزمن را شرح دهد.  حاد تیبه هپات المبت مارانیدر ب یهوشینحوه اداره ب 

 فشار پورت را شرح دهد. شیو افزا کبد روزیبه س المبت مارانیدر ب یهوشینحوه اداره ب 

 کبد را شرح دهد. حاد ییمبت به نارسا مارانیدر ب یهوشینحوه اداره ب 

 شده رشیپذ گرید یکه به منظور اعمال جراح یصفراوت  المبت به مشک مارانیدر ب یهوشینحوه اداره ب 

 .اند را شرح دهد
         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه  ۱۰مدت زمان:        مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۵ مدت زمان : 

 -مدت زمان :    

 دقیقه ۱۵مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جلسه یازدهم
 

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

 ۳۰/۱/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یاحمدسرکار خانم  مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یویهمراه کل یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یرا بشناسد و توانمند یویهمراه کل یها یماریبدر  یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 .تست های ارزیابی عملکرد کلیوی را بیان کند 

 .انواع بیماری های کلیوی را شرح دهد 

 .اداره ی بیهوشی در نارسایی کلیه را توضیح دهد 

 .اداره ی بیهوشی در سنگ های کلیه را شرح دهد 
         مجازی روش آموزش :  

 افزار تولید محتوای الکترونیکینرم :  امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه  ۱۰مدت زمان:        مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۵مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه ۱۵مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 



 
 
 
 

 

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

 ۵/2/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۳-۱۵ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 زیهمراه غدد درون ر یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در  یرا بشناسد و توانمند زیهمراه غدد درون ر یها یماریب در یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 را ذکر کند.  زیدرون ر غددعملکرد  اللمبت به اخت مارانیب یکل یابیارز 

 دهدرا شرح  یماریعوارض ب تیریمد یبر بررس دیتاکبا  یابتید مارانیقبل از عمل ب یابینحوه ارز . 

 را شرح دهد.  یابتید مارانیعمل ب نیدر قبل و ح یهوشینحوه اداره ب 

 دهد.  حیرا توض یاورژانس یبا جراح یابتید مارانیب یهوشینحوه اداره ب 

 دهدرا شرح  یابتید مارانیمراقبت پس از عمل ب. 

 ه اند را شد رشیپذ یاعمال جراح گریکه به منظور د سمیدیروئیپرتیها به المبت مارانیب یهوشینحوه اداره ب

 شرح دهد.

 را شرح دهد. سمیدیروئیپوتیهابه  المبت مارانیب یهوشینحوه اداره ب 

 آدرنال را شرح دهد. یقشربخش ت الالمبت به اخت مارانیب یهوشینحوه اداره ب 
         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه  ۱۰مدت زمان:        مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۵مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه ۱۵مدت زمان:   



  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 

 جلسه سیزدهم
 

                                     کارشناسیگروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:              :   پرستاری                      هدانشکد
 ۶/2/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یاعصاب مرکز ستمیهمراه س یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در  یبشناسد و توانمند یاعصاب مرکز ستمیهمراه س یها یماریبدر را  یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد نسونیپارک یماریبه ب انی الدر مبت یهوشینحوه اداره ب. 

 دینما انیرا ب نسونیبه پارک المبت مارانیبدر  یشهویب نداکشنیت و اتفاقات همراه با ا المشک. 

 دینما انیرا ب نسونیپارک مارانیب یهوشیبه و حفظ و ادام نداکشنیدر ا یانتخاب یداروها. 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 جلسه چهاردهم

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

 ۱2/2/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۳-۱۵ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 همراه  خون یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یبشناسد و توانمندهمراه  خون  یها یماریبدر  یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 دیرا مرور نما یتمیسا یو پل ینمیهموگلوب ، مت یسمال، تا یآنم فیعرت  . 

 رح را ش یتمیسا یو پل ینمیهموگلوب ، مت یسمالتا،  یبه آنم انی المبت یهوشیحظات مربوط به ب الم

 .دهد

 و فاکتورها کمبود – یلیهموف ) یت انعقادال الاخت به انی الدر مبت یهوشیحظات خاص مربوط به ب الم 

 را شرح دهد . (ضد انعقاد یتحت درمان با داروها
         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه  ۱۰مدت زمان:        مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۵مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه ۱۵مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 



 

 

 

 

 

 

 جلسه پانزدهم
 

 
                                     کارشناسیهوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی::   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هدانشکد

 ۱۳/2/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 :  تعداد دانشجویان

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یاعصاب مرکز ستمیهمراه س یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در  یبشناسد و توانمند یاعصاب مرکز ستمیهمراه س یها یماریبدر را  یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 یماریبه ب انی الدر مبت یهوشینحوه اداره ب MSشرح دهد. را 

 در  یانتخاب یهوشیروش بMS را ذکر کند. یماریب نیداروها در ا بهدر پاس  رییو تغ 

 صرع را شرح دهد. به المبت یماریبه ب انیدر مبت  یهوشینحوه اداره ب 

 دینما انیبه صرع را ب انی المبت یهوشیو ادامه ب نداکشنیادر  یو شل کننده انتخاب یهوشیب یداروها. 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 

 جلسه شانزدهم
 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 ۱۹/2/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ارائه ژورنال کالب:  جلسهعنوان 

 را پرزنت کند. یهوشیب دیمقاالت جد جلسه:هدف کلی 
 اختصاصی :اهداف 

 آشنا شود. یبا مقاالت علم 

 کند. انیبه روز را ب یعلم مباحث 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم میان ترم / عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه هفدهم
 

 
                                     کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:            :   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری       هدانشکد

  تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۵-۱۷ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 دژبخت  یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 

 زنان یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

مراقبت زم در ال یرا بشناسد و توانمند ییزنان و ماما یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیرا توض یباردار یط کیولوژیزیف راتییتغ 

 را شرح دهد. مانیزنان و زا یدر جراح یهوشیب یها کیتکن 

 را شرح دهد. یعیطب مانیدرد زا نیتسک یها روش 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم/ میان ترم  عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 

 
 

 جلسه هجدهم

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

  تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۸-۱۰ساعت:                             شنبه چهار روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یاحمدسرکار خانم  مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یاعصاب مرکز ستمیهمراه س یها یماریو ب یهوشیب:  جلسهعنوان 

الزم در  یبشناسد و توانمند یاعصاب مرکز ستمیهمراه س یها یماریبدر را  یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد. ین العض یستروفیکودکان مبت به د یهوشینحوه اداره ب 

 دینما انیرا ب ین العض یستروفید مارانیب یهوشیب و حفظ و ادامه نداکشنیدر ا یانتخاب یداروها. 

 دینما انیرا ب یفلج دوره ا بهال مبت مارانیب یهوشیاهداف مورد نظر در اداره ب. 

 دینما انیرا ب یبه فلج دوره ا المبت مارانیب یهوشیب و حفظ و ادامه نداکشنیدر ا یانتخاب یداروها. 

 را شرح دهد. گراو یاستنیبه م انی الدر مبت یهوشینحوه اداره ب 

 دینما انیگراو را ب یاستنیم مارانیب یهوشیب و حفظ و ادامه نداکشنیدر ا یانتخاب یداروها. 

 گراو را شرح دهد. یاستنیم به المبت مارانیب یهوشیپس از ب یمراقبت ها 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 / پایان ترم میان ترم نوع آزمون: عنوان و

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

 1399رجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران..گروه مت 2020مبانی بیهوشی میلر

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه نوزدهم
 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 2/۳/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 ۱۳-۱۵ساعت:                             شنبه سه روز: ۳بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر ۱2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۳تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ژورنال کالبارائه :  جلسهعنوان 

 را پرزنت کند. یهوشیب دیمقاالت جد جلسه:هدف کلی 
 اختصاصی :اهداف 

 آشنا شود. یبا مقاالت علم 

 کند. انیبه روز را ب یعلم مباحث 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم میان ترم / عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 



 

 

 

 جلسه بیستم

 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
2/۳/۱۴۰2 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 یها یدر جراح یهوشیب یروش هانام درس )واحد(  :  
 یاختصاص

 ۱۵-۱۷ساعت:                             شنبه سه روز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۴تعداد واحد:
 دژبخت  یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 

 زنان یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

زم در مراقبت ال یرا بشناسد و توانمند ییزنان و ماما یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 دیرا عنوان نما نیبر جن یهوشیب یداروها ریتاث. 

 دینما انیرا ب یبرخورد با عوارض حاملگ نحوه. 

 ذکر کند. را ینابارور یها یو جراح یرحم یها بستن لوله ،یخارج رحم یحاملگدر یهوشیب یمراقبت ها 

 به سندروم المبت مارانیب در یهوشیب یمراقبت ها HEELP .را شرح دهد 

 حیتوض را (فاصله پس از عمل  الو ب نیح قبل،) یحاملگ ابتیبه د المبتر مایدر ب یهوشیب یمراقبت ها 

 دهد.

 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 ترمپایان / میان ترم  عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 

 

یکمجلسه بیست و   
                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 یها یدر جراح یهوشیب یروش هانام درس )واحد(  :  

 یاختصاص
 ۸-۱۰ساعت:            چهارشنبهروز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۴تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 استخوان و مفاصل یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

م در مراقبت الزروش های خاص بیهوشی در جراحی های استخوان و مفاصل را بشناسد و توانمندی :   جلسههدف کلی 

 مطلوب از بیماران را کسب نماید
 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیاستخوان و مفاصل را توض یجراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ 

 استخوان و مفاصل را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نداکشنیا 

 دهد. حیاستخوان و مفاصل را توض یجراح یهوشیدر ب یهوشیب ینگهدار 

 استخوان و مفاصل را شرح دهد. یها یدر جراح یهوشیب نیح یها مراقبت 

 دینمااستخوان و مفاصل را عنوان  یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 ستون فقرات را شرح دهد. یعمل جراح نیعملکرد نخاع ح توریمون 

 دیرا عنوان نما یارتوپد یعمل جراح نیح مانیس عوارض. 

 دهد. حیاستخوان و مفاصل را توض یدرد بعد عمل در جراح کنترل 

 و عوارض آن را شرح دهد. کهیاداره تورن نحوه 

 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم/ میان ترم  عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

  پاسخ و استراحتپرسش و 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     



 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

دوم جلسه بیست و  
                                     کارشناسی/ رشته تحصیلی: :   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطعهدانشکد

 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 یها یدر جراح یهوشیب یروش هانام درس )واحد(  :  

 یاختصاص
 ۱۵-۱۷ساعت:            شنبهسه روز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۴واحد:تعداد 
 یمیدکتر رح یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ییسرپا یها یدر جراح یهوشیب یروش ها:  جلسهعنوان 

در مراقبت مطلوب از زم ال یرا بشناسد و توانمند ییسرپا یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیب
 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیرا توض ییسرپا یجراح دیفوا 

 را شرح دهد. ییسرپا یقبل عمل در جراح یابیارز 

 دهد. حیرا توض ییسرپا یهوشیب یها کیتکن 

 را شرح دهد. ییسرپا یدر جراح یهوشیب نیح یها مراقبت 

 دیرا عنوان نما ییسرپا یدر جراح ماریب یکاوریر. 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم/ میان ترم  عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 



 

 

 

 

سومجلسه بیست و   
                                     کارشناسیگروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:                              :   پرستاری      هدانشکد

 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 یها یدر جراح یهوشیب یروش هانام درس )واحد(  :  

 یاختصاص
 ۸-۱۰ساعت:            شنبهچهارروز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۴تعداد واحد:
 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یعموم یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب از  یرا بشناسد و توانمند یعموم یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیب
 اختصاصی :اهداف 

 دیرا عنوان نما یعموم یجراح عیموارد شا. 

 دهد. حیشکم پر را توض مارانیبرخورد با ب نحوه 

 را عنوان کند. یعموم یدر جراح یهوشیب یروش ها انواع 

 را شرح دهد. یاسپلنکتوم یدر جراح یهوشیالزم در ب یآمادگ 

 دیرا عنوان نما یعموم یدر جراح یهوشیب یداروها. 

 دیرا عنوان نما یعموم یالزم در جراح یها شنیپوز. 

 دهد. حیرا توض یعموم یدر جراح نگیتوریمان نحوه 

 دیرا عنوان نما یعموم یعمل در جراح نیح یزیبرخورد با خونر نحوه. 

 دینما انیب یعموم یکنترل درد بعد از عمل را در جراح یها روش. 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم میان ترم / عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     



 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 چهارمجلسه بیست و 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  

 یها یدر جراح یهوشیب یروش هانام درس )واحد(  :  
 یاختصاص

 ۱۵-۱۷ساعت:            شنبهسه روز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۴تعداد واحد:
 یمیدکتر رح یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 عمل خارج از اتاق یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در  یخارج از اتاق عمل را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 دیدر خارج از اتاق عمل را عنوان نما یهوشیب هیپا زاتیتجه. 

 در خارج از اتاق را شرح دهد. یهوشیب نگیتوریمون 

 دهد. حیدر خارج از اتاق عمل را توض یهوشیب یها کیتکن 

 در خارج از اتاق عمل را شرح دهد. یهوشیب ازمندین عیشا موارد 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترم میان ترم / عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
 Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

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

 Hand book for Anesthesia and Co-Existing disease. Robert k.stoelting&et al Latest ed. 

 Nurse Anesthesia .Nagelhout j&et al.latest ed. 

 Handbook af Nurse Anesthesia.Nagelhout j&et al.Latest ed. 

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

 دقیقه   ۱۵مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس 

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دقیقه ۳۰مدت زمان:     

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 



 


