
 
 

 

  

 

 99-0011تکنیک های بیهوشی و اداره درد در نیمسال اول سال تحصیلی  ترکیبی(lesson Plan)طرح درس 

 جلسه اول
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 62/8/99 : تاريخ ارائه درس 99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01 ساعت:             دوشنبهروز:   تکنیک های بیهوشی و اداره دردنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 0تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد 3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  بازنگری:دوين / ت تاريخ
 

 بیهوشی کامل داخل وريدی:  جلسهعنوان 

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

 :  اختصاصیاهداف 
 .انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد 

 .مکانیسم اثر داروهای بیهوشی وریدی را توضیح دهد 

 دام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند.اثرات هر ک 

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

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 ا اعالم خواهد شد.متعاقبعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 س بخش دوم در 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 
 
 

 جلسه دوم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 62/8/99: تاريخ ارائه درس 99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06ساعت:              دوشنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99دوين / بازنگری: شهريور ماه تاريخ ت
 

 بیهوشی استنشاقیعنوان جلسه : 

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

 اهداف اختصاصی : 
 .انواع هوشبرهای استنشاقی را نام ببرد 

 .مکانیسم اثر داروهای هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد 

 رهای استنشاقی را بشناسد.فارماکوکنتیک هوشب 

 در ریه را بداند. اقیعوامل تعیین کننده فشار هوشبرهای استنش 

 .ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد 

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

 .مصارف بالینی هر کدام از هوشبرهای استنشاقی را شرح دهد 

 .پدیده هیپوکسی انتشاری را توضیح دهد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.دقی وهمکاران. آرتین طب. تهران. مترجمین دکتر جواد صا8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5زمان :   مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 3/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01ساعت:               دوشنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 د، تئوری های کنترل دردفیزيولوژی و پاتوفیزيولوژی درعنوان جلسه : 

 فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی درد را بیان نماید.هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 .چگونگی ایجاد درد را بداند 

 .چگونگی حس و انتقال درد را شرح دهد 

  .تفسیر درد و آستانه درد را در بیماران شرح دهد 

 .راهکارهای مختلف برای کنترل درد را نام ببرد 

 .تئوری های مختلف در رابطه با درد را نام ببرد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.ر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران. مترجمین دکت8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5 Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

 دقیقه 5مدت زمان :    ری جمع بندی و نتیجه گی 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 3/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06ز:  دوشنبه             ساعت: رو نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 داروهای ضد درد عنوان جلسه :

 را بشناسد. داروهای مخدر  و مکانیسم اثر آنهاهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .انواع داروهای مخدر را نام ببرد 

  .مکانیسم اثر داروهای مخدر را توضیح دهد 

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

  .مصارف بالینی داروهای مخدر را بداند 

 اگونیست مخدرها را نام ببرد.انت -آگونیست 

 .آنتاگونیست داروهای مخدر را نام ببرد 

 .عوارض جانبی آنتاگونیست داروهای مخدر را بیان نماید 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 عاقبا اعالم خواهد شد.متعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 م درس بخش دو 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه پنجم
 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 01/9/99 خ ارائه درس :تاري 99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01ساعت:             دوشنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 یسرکارخانم سیف :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 بی حسی منطقه ای)داروهای بی حسی موضعی(عنوان جلسه : 

 داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .انواع داروهای بی حسی موضعی  را نام ببرد 

 رد.داروهای بی حسی موضعی آمیدی را نام بب 

 .داروهای بی حسی موضعی استری را نام ببرد 

 .تفاوت داروهای بی حسی موضعی آمیدی و استری را بداند 

 .مکانیسم اثر داروهای بیحسی موضعی را بیان نماید  

 .فارماکوکینتیک داروهای بیحسی موضعی را بداند 

 عوارض داروهای بیحسی موضعی را بیان نماید. 

  موضعی را بیان نماید.مصارف بالینی داروهای بی حسی 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.رتین طب. تهران. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آ8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  هدقیق 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 01/9/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 آقای دژبخت :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: ابان ماه 
 

 بی حسی وريدی عنوان جلسه : 

 یسم اثر آنها را بشناسد.و مکان وریدیحسی  روش هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

  

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 

    : دقیقه 5مدت زمان:       ی حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس هامقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفتم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب ری      مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی:    هوشب     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 01/9/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3داد واحد: تع
 سرکارخانم امیدوار :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: ابان ماه 
 

 عوارض بیهوشی عنوان جلسه : 

 روش های پیشگیری و درمان  رژیونال و عوارض بیهوشی عمومی و لوکال و آشنایی باهدف کلی جلسه : 

 :  اهداف اختصاصی
 :دانشجو باید 

 .مراحل مختلف بیهوشی عمومی را بداند 

 .عوارض شایع حین بیهوشی را نام ببرد 

 .عوارض شایع  بعد از بیهوشی را نام ببرد 

 .عوارض مرتبط با الرنگوسکوپی را نام ببرد 

 .عوارض بی حسی اسپاینال و اپیدورال و پیشگیری و درمان آن را توضیح دهد 

 یشگیری و درمان آن را توضیح دهد.عوارض بی حسی لوکال و پ 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 
 1931.وهمکاران. آرتین طب. تهران . مترجمین دکتر جواد صادقی8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5ن :   مدت زما جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هشتم

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 01/9/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06ساعت:          روز:  دوشنبه     نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم امیدوار :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: ابان ماه 
 

 بیهوشی و بیماری های سیستمیک عنوان جلسه : 

 انواع بیماری های سیستمیک و احتیاطات بیهوشی در این بیماری ها  آشنایی باهدف کلی جلسه : 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو باید:                   

 .روش بیهوشی در بیماران کلیوی را بداند 

 .روش بیهوشی در بیماران کبدی را بداند 

 را بداند. روش بیهوشی در بیماران قلبی 

 وشی در بیماریهای مختلف خونی را بداند.روش بیه 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931هاینز، کاترین ای. مارشال. مترجم پوران سامی.  کتاب بیهوشی و بیماری های همراه . روبرتا ال. .1

8. www.uptodate.com 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 جلسه نهم

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 60/9/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01وز:  دوشنبه             ساعت: ر نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم امیدوار :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: ابان ماه 
 

 ی های سیستمیکبیهوشی و بیمار عنوان جلسه : 

 انواع بیماری های سیستمیک و احتیاطات بیهوشی در این بیماری ها آشنایی باهدف کلی جلسه : 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو باید:                   

 .روش بیهوشی در سالمندان را بداند 

 .روش بیهوشی در بیماری های مختلف تنفسی را بداند 

 ختلف اندوکرین را بداند.روش بیهوشی در بیماری های م 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931ای. مارشال. مترجم پوران سامی.  کتاب بیهوشی و بیماری های همراه . روبرتا ال. هاینز، کاترین .1

8. www.uptodate.com 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه دهم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 60/9/99 تاريخ ارائه درس : 99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06ساعت:         روز:  دوشنبه      نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 آمادگی قبل از عمل)پیش داروها(عنوان جلسه : 

 انواع داروهای پریمدیکاسیون و مصارف بالینی آن ها را بداند.هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .داروهای پریمیدیکاسیون را بشناسد 

 .مکانیسم اثر داروهای پریمیدیکاسیون  را بیان نماید 

 .مصارف بالینی هر کدام از داروهای پریمدیکاسیون را نام ببرد 

 اروها را نام ببرد.عوارض مصرف هر کدام از د 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.ین طب. تهران. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرت8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه يازدهم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 0/01/99 تاريخ ارائه درس : 99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01ساعت:             دوشنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 ، عکسبرداری و..(ارزيابی بیمار قبل از بیهوشی)آزمايشات عنوان جلسه : 

 آمادگی های الزم در مرحله قبل از بیهوشی بویژه در جراحی های تخصصی را بیان نماید.هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 .آزمایشات الزم قبل از عمل را جهت بیماران نام ببرد 

 .میزان نرمال یا طبیعی آزمایشات تشخیصی را بداند 

 ژی الزم قبل عمل را در مورد هر بیمار بداند.تست های عکسبرداری یا رادیولو 

 .مشاوره مورد نیاز بیمار را بداند و بر اساس جواب مشاوره بتواند تصمیم گیری نماید 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.ن : عنوان و نوع آزمو

 منبع درس : 
 1931.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 0/01/99 تاريخ ارائه درس : 99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 انم سیفیسرکارخ :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 ارزيابی بیمار قبل از بیهوشی)تعیین ريسک بیهوشی،ارزيابی راه هوايی(عنوان جلسه : 

 روش های ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی را بشناسد.هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 

  داشته باشد.توانایی مناسب در ارزیابی راه هوایی بیماران را 

 .ارزیابی ریسک بیهوشی بر اساس معیارهایی که تعیین گردیده را داشته باشد 

 .روش سیستم مالمپاتی را شرح دهد 

 .موارد اداره راه هوایی مشکل را نام ببرد 

 .نحوه مصرف و قطع داروها قبل از عمل را شرح دهد 

 .عوامل موثر در انتخاب تکنیک بیهوشی را نام ببرد 

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

 .نحوه مصرف داروها قبل از عمل توضیح دهد 

 .دستورالعمل ناشتایی بیمار قبل از عمل را توضیح دهد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       ()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 
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 سیزدهم جلسه
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 8/01/99 تاريخ ارائه درس : 99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01ساعت :           دوشنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0 تعداد دانشجويان  :

 رکارخانم سیفیمسئول درس: س واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 تجهیزات و روش های پايش بیمار در خالل و پس از بیهوشیعنوان جلسه : 

 انواع تجهیزات مونیتورینگ  حین بیهوشی  و خطرات ناشی از بیهوشی را بشناسد.هدف کلی جلسه :  

 

 اختصاصی :  اهداف

 .مراقبت از بیمار طی بیهوشی را بیان نماید 

 .خطرات و عوارض بیهوشی را شرح دهد 

 .انواع تجهیزات مورد استفاده حین بیهوشی را بداند 

 .کاربرد هر کدام از تجهیزات مورد استفاده را بیان نماید 

 .روش اندازه گیری برون ده قلبی را توصیف نماید 

 یان ریوی، فشار اخل جمجمه و فشار ورید مرکزی را توضیح دهد.روش اندازه گیری فشار شر 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران .8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

 دقیقه 5مدت زمان :    دی و نتیجه گیری جمع بن 

 
 
 
 



 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 8/01/99 تاريخ ارائه درس : 99-0011سال تحصیلی  :  
                             انالين 01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  اداره دردنام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و 

 نوع واحد: نظری
 

 0 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 تجهیزات و روش های پايش بیمار در خالل و پس از بیهوشیه : عنوان جلس

  .انواع تجهیزات مونیتورینگ  حین بیهوشی  و خطرات ناشی از بیهوشی را بشناسدهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .کاربرد دستگاه پالس اکسی متر را بیان نماید 

 .قسمت های مختلف دستگاه پالس اکسی متر را نام ببرد 

 .نحوه اندازه گیری سوچریشن توسط پالس اکسی متر را شرح دهد 

 .قسمت های مختلف دستگاه کاپنوگراف را نام ببرد 

 .نحوه اندازه گیری دی اکسید کربن بازدمی توسط کاپنوگراف را شرح دهد 

 .نمودار کاپنو گراف را توصیف نماید 

  قسمت های مختلف دستگاهECG .را نام ببرد 

 تگاه دفیبریالتور را نام ببرد.قسمت های مختلف دس 

 .قسمت های مختلف دستگاه مانیتورینگ را نام ببرد 

 .انواع دستگاه مانیتورینگ را نام ببرد 

   انالين روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 م خواهد شد.متعاقبا اعالعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05ت زمان :    مد

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 05/01/99 : تاريخ ارائه درس 99-0011سال تحصیلی  :  
 8-01ساعت:              دوشنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99 تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه
 

 اداره راه هوايیعنوان جلسه : 

 .نحوه مدیریت را هوایی در بیماران کاندید بیهوشی را بداندهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .روش های ارزیابی راه هوایی را بیان نماید 

 .انواع روش های باز کردن راه هوایی را بداند 

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

 .تفاوت راه هوایی در شیرخواران و بزرگساالن را بیان نماید 

 .اندیکاسیون های انتوباسیون داخل تراشه را بیان نماید 

 .تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بشناسد 

   .موارد کاربرد تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بیان نماید 

 ح دهد.قسمت های مختلف لوله تراشه را توضی 

 .نحوه خارج سازی لوله تراشه را توضیح دهد 

 .معیارهای خارج سازی لوله تراشه را بداند 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 رس : منبع د
 1931.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 
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  بخش دوم درس 
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 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 05/01/99 تاريخ ارائه درس : 99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره دردنام درس 

 نوع واحد: نظری
 

 0 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99ريور ماه تاريخ تدوين / بازنگری: شه
 

 اپیدورال( -بی حسی منطقه ای)اسپینالعنوان جلسه : 

 و اپیدورال را بشناسد. تکنیک بی حسی اسپینالهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .انواع تکنیک های بیحسی اسپینال را بداند 

 .عوارض بی حسی اسپینال را شرح دهد 

 د.تفاوت بی حسی اسپینال و اپیدورال را توضیح ده 

 .اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های  بیحسی اسپینال را بیان نماید 

 .انواع تکنیک های بیحسی اپیدورال را بداند 

 .عوارض بی حسی اپیدورال را شرح دهد 

 .اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های  بیحسی اپیدورال را بیان نماید 

  اپیدورال را توضیح دهد. -بیهوشی توام اسپینال 

 ده سازی بیمار قبل از تکنیک بی حسی اپیدورال را توضیح دهد.نحوه آما 

 .عوامل موثر بر مدت بلوک بی حسی را نام ببرد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 د شد.متعاقبا اعالم خواهعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1931.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران8112.مبانی بیهوشی میلر1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05:    مدت زمان 

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 هفدهمجلسه 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 66/01/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم امیدوار :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99 ابان ماهبازنگری: تاريخ تدوين / 
 

 بیهوشی ترکیبی عنوان جلسه : 

 روش های ترکیب بیحسی اسپاینال با اپیدورال و بیحسی با بیهوشی عمومی آشنایی باهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو باید:                

 .بیحسی اسپاینال و اپیدورال و لوکال و بیهوشی عمومی را بشناسد 

 تخاب روش های بیهوشی ترکیبی اسپاینال و اپیدورال را بداند.علت ان 

 .روش های اجرا و اداره بیحسی ترکیبی اسپاینال و اپیدورال را بداند 

 .علت انتخاب ترکیب بیهوشی عمومی و بیحسی را بداند 

 .روش های اجرا و اداره ترکیب بیهوشی عمومی و بیحسی را بداند 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
1. www.uptodate.com 

 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هجدهم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 66/01/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم امیدوار :مدرس دقیقه 01کالس: مدت 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: ابان ماه 
 

 سرويس کنترل درد حاد عنوان جلسه : 

 آشنایی با علت ایجاد درد حاد و روش های کنترل آنهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو باید:            
 .تعریف درد حاد را بداند 

  درد حاد را بداند.مکانیسم ایجاد 
 .علل ایجاد درد حاد را بداند 

 .روشهای دارویی کنترل درد حاد را بداند 

 .روش های غیر دارویی کنترل درد حاد را بداند 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.آزمون :  عنوان و نوع

 منبع درس : 

 
John C.Rowlingson – Chronic Pain.Miller’s 
Anaesthesia. 

Raj PP:Practical Management Of Pain . 
Wall PD,Melzack OC:Text book of pain. 
ISA Journal On pain. 
Gowri devi M;Chronic pain Management- 

Psychological aspectsin current conceptsin 
pain management.CMEabstract 1998. 

    : دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5دت زمان :   م جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 

 
 جلسه نوزدهم

 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 69/01/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             8-01روز:  دوشنبه             ساعت:  داره دردنام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و ا

 نوع واحد: نظری
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم امیدوار :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99 ابان ماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 ک های عصبی جهت کنترل درد حادبلو : عنوان جلسه 

 آشنایی با انواع بلوک عصبی برای کنترل دردهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو باید:

 .انواع بلوک عصبی را بشناسد 

 .علت استفاده از بلوک عصبی برای کنترل درد را بداند 

 .مزایای استفاده از بلوک عصبی برای کنترل درد را بداند 

  مورد استفاده در بلوک عصبی را بشناسد.داروهای 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
John C.Rowlingson – Chronic Pain.Miller’s 
Anaesthesia. 

Raj PP:Practical Management Of Pain . 
Wall PD,Melzack OC:Text book of pain. 
ISA Journal On pain. 
Gowri devi M;Chronic pain Management- 

Psychological aspectsin current conceptsin 
pain management.CMEabstract 1998. 

    : دقیقه 5مدت زمان:       ا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفمقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه بیستم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب ه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:گرو     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 2/00/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             انالين 01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0دانشجويان  : تعداد

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم امیدوار :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99 ابان ماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 بیدردی تحت کنترل بیمار –مداوم اپیدورال بی دردی  عنوان جلسه : 

 بی دردی تحت کنترل بیمار آشنایی با بی دردی مداوم اپیدورال وهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو باید:

 .علت استفاده از بی دردی مداوم را بداند 

 .علت استفاده از بی دردی تحت کنترل بیمار را بداند 

 .انواع روش های بی دردی تحت کنترل بیمار را بشناسد 

 .مزایای استفاده از بی دردی تحت کنترل بیمار را بشناسد 

 رد استفاده در بی دردی تحت کنترل بیمار را بشناسد.داروهای مو 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 

John C.Rowlingson – Chronic Pain.Miller’s 
Anaesthesia. 

Raj PP:Practical Management Of Pain . 
Wall PD,Melzack OC:Text book of pain. 
ISA Journal On pain. 
Gowri devi M;Chronic pain Management- 

Psychological aspectsin current conceptsin 
pain management.CMEabstract 1998. 
 

    : دقیقه 5مدت زمان:       این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 

 
 جلسه بیست و یکم

 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     رت زینب)س(پرستاری حض:  دانشکده

 03/00/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 ع واحد: نظرینو
 

 0تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم امیدوار :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99 ابان ماهتاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 کنترل درد در اطفال–کنترل دردهای مزمن  عنوان جلسه : 

 زمن و کنترل درد در اطفالآشنایی با روش کنترل درد مهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو باید:

 .تعریف درد مزمن را بداند 

 .علل ایجاد درد مزمن را بداند 

 .روش های دارویی و غیر دارویی کنترل درد مزمن را بداند 

 .داروهای مورد استفاده در کنترل درد مزمن را بشناسد 

 .علل ایجاد درد در اطفال را بداند 

 ترل درد در اطفال را بداند.روش های کن 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
John C.Rowlingson – Chronic Pain.Miller’s 
Anaesthesia. 

Raj PP:Practical Management Of Pain . 
Wall PD,Melzack OC:Text book of pain. 
ISA Journal On pain. 
Gowri devi M;Chronic pain Management- 

Psychological aspectsin current conceptsin 
pain management.CMEabstract 1998. 

    : دقیقه 5مدت زمان:       های حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالسمقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

   

 
 



 
 
 
 

 
 جلسه بیست و دوم

 
 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب موزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:گروه آ     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 61/00/99تاريخ ارائه درس :  99-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0انشجويان  : تعداد د

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور ماه 
 

 کنترل و تجويز خون و مايعات و تنظیم الکترولیت هاعنوان جلسه : 

 ت و الکترولیت ها را بشناسد.انواع روش های کنترل و تجویزخون ،مایعاهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 .روش های محاسبه خونریزی و مایعات حین عمل را توضیح دهد 

 .بتواند به طور مناسب خون و مایعات وریدی را جایگزین کند 

 .دقت کافی در تجویز خون و فراورده های خونی برای بیمار داشته باشد 

 ت های بیمار را فرا گیرد و بشناسد.وضعیت تعادل و عدم تعادل آب و الکترولی 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 1931.ی وهمکاران. آرتین طب. تهران. مترجمین دکتر جواد صادق8112مبانی بیهوشی میلر.1

8- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2012 

9- Hand book for Anesthesia and co-Existing disease. Tobert K. Stoelting & et al. 

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al Latested. 

5- Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

 دقیقه 5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5ان :   مدت زم جمع بندی و نتیجه گیری 

 


