
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 اولجلسه 
 

 هوشبری رشته تحصیلی:                              گروه آموزشی:هوشبری    پرستاری:   هدانشکد

 18/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1400سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی هوشبرینام درس )واحد(  :  
 

 
 15-13 ساعت:                           سه شنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 سید علی حسینی درس:مسئول  3 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 
 

  introduction:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Giving an introduction to the course 

Building rapport  

Brainstorming  

 

          مجازی   :  روش آموزش 

 ادوبی کانکتسامانه امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 5     :مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه ی دوم 

 

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 19/11/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی هوشبری
 

 
  12-10ساعت:                           روز:  چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Origins and history of anesthesiaعنوان جلسه : 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سومجلسه 

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 26/11/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی هوشبری
 

 
  12-10ساعت:                         روز:  چهارشنبه



 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

 
  Origins and history of anesthesiaعنوان جلسه : 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 

      روش آموزش :     حضوری

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه چهارم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 2/12/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 15-13روز: سه شنبه                           ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 
   Origins and history of anesthesia & Basic definitions in modern anesthesiaعنوان جلسه : 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  



 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

       حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه پنجم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 3/12/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10ساعت: چهارشنبه                   روز:  

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

   Basic definitions in modern anesthesiaعنوان جلسه : 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

         حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 خواهد شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم 

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه ششم

 آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبری:پرستاری       گروه دانشکده

 10/12/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10ساعت: چهارشنبه                        روز: 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 حسینیمسئول درس: سید علی  3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

 عنوان جلسه : 
Basic definitions in modern anesthesia & The changing nature of preoperative evaluation  

 
 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

      حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه هفتم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده



 16/12/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
  15-13ساعت:                            سه شنبهروز:  

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

 عنوان جلسه : 
changing nature of preoperative evaluation  

 
 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

       حضوری  روش آموزش :        

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه هشتم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 17/12/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی هوشبرینام درس )واحد(:  
 

 
 12-10ساعت: چهارشنبه                        روز: 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 



 عنوان جلسه : 
changing nature of preoperative evaluation  

 
 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

      حضوری    روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5 مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 جلسه نهم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 15/1/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
  15-13ساعت:                           سه شنبهروز:  

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

 عنوان جلسه : 
changing nature of preoperative evaluation  

 
 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 



       حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 خواهد شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم 

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه دهم
 

 آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبری :پرستاری       گروهدانشکده

 16/1/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10ساعت: چهارشنبه                        روز:  

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 حسینیمسئول درس: سید علی  3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

 

  Clinical management of muscle relaxantsعنوان جلسه : 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

        حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه ی یازدهم 

 

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 23/1/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10ساعت:                           روز:  چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3واحد: تعداد

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 
  Clinical management of muscle relaxantsعنوان جلسه : 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

         حضوری  روش آموزش :      

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 



 

 جلسه دوازدهم

 

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 29/1/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10روز:  سه شنبه                            ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 11دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Clinical management of muscle relaxantsعنوان جلسه : 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

 حضوری      روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه سیزدهم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 30/1/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10ساعت:                           روز:  چهارشنبه

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 



 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Management of general anesthesiaعنوان جلسه : 

 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

 حضوری      روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 جلسه چهاردهم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 6/2/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 )واحد(:  زبان تخصصی هوشبرینام درس 
 

 
 12-10روز:  چهارشنبه                          ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Management of general anesthesiaعنوان جلسه : 

 



 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

        حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه پانزدهم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 12/2/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 15-13ساعت                           روز:  سه شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Anesthesia, drug metabolism and toxicityعنوان جلسه : 

 
 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

 حضوری      روش آموزش :     



 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد 

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه شانزدهم

 آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبری:پرستاری       گروه دانشکده

 13/2/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10روز:  چهارشنبه                          ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 حسینیمسئول درس: سید علی  3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Anesthesia, drug metabolism and toxicityعنوان جلسه : 

 
 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 

    حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا 

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه هفدهم

 گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبری   :پرستاری    دانشکده

 20/2/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10روز:  چهارشنبه                          ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 سید علی حسینیمسئول درس:  3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Factors infulencing anesthesia activity in humansعنوان جلسه : 

 

 
 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 حضوری  روش آموزش :    

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع 

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 



 جلسه هجدهم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 26/2/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 15-13  :ساعت                          سه شنبهروز:  

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3واحد: تعداد

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Factors infulencing anesthesia activity in humansعنوان جلسه : 

 

 
 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 جلسه نوزدهم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 27/2/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:  زبان تخصصی هوشبری
 

 12-10ساعت:       روز:  چهارشنبه                    



 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

 Monitored anesthesia careعنوان جلسه : 

 
 

 
 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

          حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه بیستم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 9/3/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی هوشبرینام درس )واحد(:  
 

 
 15-13روز:  سه شنبه                           ساعت  

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 



 Monitored anesthesia careعنوان جلسه : 

 
 

 
 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه بیست يکم

 :پرستاری       گروه آموزشی:هوشبری       رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 10/3/1400تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 )واحد(:  زبان تخصصی هوشبرینام درس 
 

 
 12-10روز:  چهارشنبه                          ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

 Monitored anesthesia careعنوان جلسه : 

 
 

 
 

 
 

 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  



 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge. 

 Be able to read and understand text related to the topic under discussion.   

        حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی :  اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

   English for students of anesteshia منبع درس :

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه   10مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دوم جلسه بیستم

 :   پرستاری    گروه آموزشی:هوشبری                              رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 16/3/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 15-13ساعت:                           روز:   سه شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Reviewعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Reviewing the content presented during the semester and giving further explanations where necessary  

 

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی : سامانه ادوبی کانکت

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان:  



  دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 جلسه ی بیست سوم

 

 :   پرستاری    گروه آموزشی:هوشبری                              رشته تحصیلی: هوشبریدانشکده

 17/3/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 12-10ساعت:                           چهارشنبهروز:  

 نوع واحد: نظری
 

 11تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Reviewعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Reviewing the content presented during the semester and giving further explanations where necessary  

 

   حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی : سامانه ادوبی کانکت

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جلسه ی بیست و چهارم 

 

 

 پرستاری    گروه آموزشی:هوشبری                              رشته تحصیلی: هوشبری:   دانشکده

 23/3/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1400سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی هوشبری
 

 
 15-13ساعت:                           روز:   سه شنبه

 نوع واحد: نظری
 

 11دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: سید علی حسینی 3تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين 

 

  Reviewعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Reviewing the content presented during the semester and giving further explanations where necessary  

 

        حضوری  روش آموزش :     

 امکانات آموزشی : سامانه ادوبی کانکت

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد 

  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 5مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


