
 
 

 

  

 انیدانشجوی اختصاص یها یدر جراح یهوشیب یروش ها( ترکیبی lesson Plan)طرح درس روزانه                    

 ۱۴۰۱-۱۴۰2یلیسال تحص دومسال  میدر ن ۱۴۰۰یهوشبر وستهیپ نای کارشناس

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

 ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ ارائه درس :تاریخ  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:
 دکتروقارفرد یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 توراکس یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب  یتوراکس را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیاز ب
 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیرا توض یویمزمن ر یها یماریب 

 را شرح دهد. یویمزمن ر یها یماریدر ب یهوشیب اداره 

 را عنوان کند. یتنفس مارانیب یصیتشخ یها تست 

 توراکس را شرح دهد. یدر جراح یهوشیقبل از عمل در ب یآمادگ 

 دیتوراکس را عنوان نما یدر جراح 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 

 دقیقه  ۳۰مدت زمان :  

 دقیقه۱۰  مدت زمان :  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 دقیقه ۳۰مدت زمان:      بخش دوم درس 

 دقیقه ۵مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

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

 2۵/۱۱/۱۴۰۱ 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 دانشجویان  :تعداد 

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

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 توراکس یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب  یتوراکس را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیاز ب
 اختصاصی :اهداف 

 دیتوراکس را عنوان نما یدر جراح یهوشیب یداروها. 

 دهد. حیتوراکس را توض یدر جراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ 

 توراکس را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نداکشنیا 

 توراکس را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نیح یها مراقبت 
 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 
 

                                     کارشناسیگروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:                        :   پرستاری            هدانشکد
 2۶/۱۱/۱۴۰۱تاریخ 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:
 شاکریدکتر یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 قلب یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

 مارانیالزم در مراقبت مطلوب از ب یقلب را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:  جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما
 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد. یقلب کیسکمیا یها یماریب 

 دهد. حیرا توض یکرونر انیشر یماریب 

 را عنوان کند. یقلب مارانیب یصیتشخ یها تست 

 قلب را شرح دهد.  یدر جراح یهوشیقبل از عمل در ب یآمادگ 
         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- 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 2/۱2/۱۴۰۱ تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 یها یدر جراح یهوشیب یروش هانام درس )واحد(  :  

 یاختصاص
 ۱۵-۱۷ساعت:                             شنبه سه روز:

 نظری واحد:نوع 
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

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

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 توراکس یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب  یتوراکس را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیاز ب
 اختصاصی :اهداف 

 توراکس را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نیح یمراقبت ها 

 دیروش استفاده از لوله دابل لومن را عنوان نما. 

  دهد.انواع تجهیزات مورد استفاده در تهویه ی یک ریه را شرح 

 .مالحظات خاص بیهوشی در تهویه ی یک ریه در بیماران تحت جراحی توراکس را توضیح دهد 

 دینما انیتوراکس را ب یکنترل درد بعد از عمل در جراح یها روش. 

 .مالحظات خاص بیهوشی در پروسیجرهای مدیاستینوسکوپی و برونکوسکوپی را بیان نماید 
 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
 

                                     کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:         :   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری          هدانشکد
 ۳/۱2/۱۴۰۱تاریخ 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:
 شاکریدکتر یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 قلب یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

 مارانیالزم در مراقبت مطلوب از ب یقلب را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:  جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما
 اختصاصی :اهداف 

  دینما ستیقلب را ل یدر جراح یهوشیب یداروها. 

 دهد. حیقلب را توض یدر جراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ 

 قلب را نام ببرد. یدر جراح یهوشیب یها کیتکن 

 دهد. حیقلب را توض یدر جراح یهوشیب یو نگهدار نداکشنیا 
         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (شود.طرح دوره نوشته 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 ششم
                                     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:                             شنبه سه روز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

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

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 چشم یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب از  یچشم را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیب

 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیچشم را توض یآناتوم 

 چشم را شرح دهد. یرا در جراح یقلب یچشم رفلکس 

 دینما انیچشم را ب یفشار داخل چشم را در جراح تیاهم. 

 شرح دهد. سمیاستراب یدر جراح میبدخ یپرترمیه 

 دینما انیچشم را ب یدر جراح عیشا یها بلوک. 

 چشم را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نداکشنیا 

 دهد. حیچشم را توض یجراح یهوشیدر ب یهوشیب ینگهدار 

 چشم را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نیح یها مراقبت 

 دیچشم را عنوان نما 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 



 

 

 

 جلسه هفتم

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 ۱۰/۱2/۱۴۰۱تاریخ 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:
 شاکریدکتر یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 قلب یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

 مارانیالزم در مراقبت مطلوب از ب یقلب را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:  جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما
 اختصاصی :اهداف 

 قلب را شرح دهد. یا چهیدر یها یماریدر حضور ب یهوشیب 

 در حضور یهوشیب ادارهCHF دیرا عنوان نما. 

 قلب اطفال را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نحوه 
         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 هشتم
 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
 ۱۶/۱2/۱۴۰۱ ارائه درس :تاریخ  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:
 دکتروقارفرد یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 چشم یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب از  یچشم را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیب

 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیچشم را توض یآناتوم 

 چشم را شرح دهد. یرا در جراح یقلب یچشم رفلکس 

 دینما انیچشم را ب یفشار داخل چشم را در جراح تیاهم. 

 شرح دهد. سمیاستراب یدر جراح میبدخ یپرترمیه 

 دینما انیچشم را ب یدر جراح عیشا یها بلوک. 

 چشم را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نداکشنیا 

 دهد. حیچشم را توض یجراح یهوشیدر ب یهوشیب ینگهدار 

 چشم را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نیح یها مراقبت 

 دیچشم را عنوان نما 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 

 

 

 

 

 جلسه نهم
 

                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد
  ارائه درس : تاریخ 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:
 دکتروقارفرد یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 روش بیهوشی در جراحی های سالمندان:  جلسهعنوان 

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

 .دیرا کسب نما مارانیب
 اختصاصی :اهداف 

 دهد در سالمندان را شرح یهوشیب یراهبردها . 

 دهد . شرحرا یهوشیسالمندان قبل از ب یابینحوه ارز 

 دهد . حیسالمندان را توض یهوشیب نیدر ح یاحتمال یها بیحوادث و آس 

 دهد . حیرا توض سالمندانمعمول بر یهوشیب یداروها ریتاث 

 دینما انیبمناسب در سالمندان را 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 دهم
 

                                     کارشناسیهوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی: :   پرستاری                                    گروه آموزشی:   هدانشکد
 2۴/۱2/۱۴۰۱تاریخ 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:
 شاکریدکتر یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یسوختگ یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یرا بشناسد و توانمند یسوختگ یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد. یسوختگ یطبقه بند 

 دهد. حیرا توض یدر سوختگ ایاح 

 را عنوان کند. یدر سوختگ یدرمان عیما 

 را شرح دهد. یسوختگ ماریدر ب یا هیتغذ تیحما 

 دینما انیرا ب یدر سوختگ یهوشیب یها کیو تکن 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 یازدهم
                                     کارشناسی/ رشته تحصیلی::   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع هدانشکد

 ۱۵/۱/۱۴۰2 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:
 دکتروقارفرد یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 یالپاراسکوپ یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

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

 .دیرا کسب نما مارانیاز ب
 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد. یالپاراسکوپ یو خطرات جراح ایمزا 

 دهد. حیرا توض یالپاراسکوپ یدر جراح شنیو پوز تونئومیپنوموپر 

 را عنوان کند. یالپاراسکوپ یدر جراح یالتوریو ونت کیولوژیزیف راتییتغ 

 را شرح دهد. یالپاراسکوپ یو درمان در جراح عوارض 

 دینما انیرا ب یالپاراسکوپ یجراح یها شنیپوز. 

 را شرح دهد. یالپاراسکوپ یدر جراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ 

 دیرا عنوان نما یالپاراسکوپ 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 

 



 
 
 
 

 

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

 ۱۶/۱/۱۴۰2تاریخ 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:
 شاکریدکتر یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 اورژانس و تروما یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت مطلوب  یرا بشناسد و توانمند و تروما اورژانس یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:  جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیاز ب
 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد. ییتروما ماریدر ب ییاز سرو گردن و حفظ راه هوا تیحما 

 را عنوان کند. ییتروما مارانیب یصیتشخ یو تست ها نهیمعا 

 را عنوان کند. یجراح ازمندین یتروما عیشا طیشرا 

 دینما انیتروما را ب یدر جراح یهوشیو القا ب یهوشیب یداروها. 

 دینما انیرا ب یاورژانس یدر جراح یهوشیب یداروها. 

 دهد. حیاورژانس را توض یدر جراح یهوشیب یها کیتکن 
         مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 / پایان ترم میان ترم آزمون:عنوان و نوع 

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

 22/۱/۱۴۰2تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 یها یدر جراح یهوشیب یروش هانام درس )واحد(  :  

 یاختصاص
 ۱۳-۱۵ساعت:سه شنبه         روز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۴تعداد واحد:
 دژبخت یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 کودکان و نوزادان یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

زم در مراقبت مطلوب از الروش های خاص بیهوشی در جراحی های اطفال را بشناسد و توانمندی :   جلسههدف کلی 

 .بیماران را کسب نماید
 اختصاصی :اهداف 

 دهد حیکننده پاسخ اطفال به داروها را توض نییعوامل تع. 

 دارو در اطفال را عنوان کند کینامیو فارماکود یفارماکولوژ. 

 دینما انیاطفال را ب یدر جراح یهوشیب یداروها. 
         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 چهاردهم
                                     کارشناسیگروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:                     :   پرستاری               هدانشکد

 22/۱/۱۴۰2 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:
 رحیمی دکتر یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 و اعصاب روش بیهوشی در جراحی های مغز:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یمغز و اعصاب را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد. یاریسنجش سطح هوش 

 دهد. حیداخل جمجمه را توض یتوده ها میعال 

 دینما انیفشار داخل جمجمه را ب شیافزا میو عال کنترل. 

 مغز و اعصاب را شرح دهد. یدر جراح یهوشیقبل از عمل در ب یآمادگ 

 دیمغز و اعصاب را عنوان نما یدر جراح 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 پانزدهم
                                     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:                             شنبه سه روز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

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

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 روش بیهوشی در جراحی های مغز و اعصاب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یمغز و اعصاب را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 مغز و اعصاب را شرح دهد. یجراح یها شنیپوز 

 دهد. حیرا توض یدر صدمه گردن ونینتوباسیا نحوه 

 مغز و اعصاب را شرح دهد. یرا در جراح ماریاداره پس از عمل ب نحوه 

 دینما انیمغز و اعصاب را ب یکنترل درد بعد از عمل 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 

 
 

 



 

 

 

 جلسه شانزدهم
                                     کارشناسیهوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:  :   پرستاری                                    گروه آموزشی:  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:
 دژبخت یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 کودکان و نوزادان یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

زم در مراقبت مطلوب از الروش های خاص بیهوشی در جراحی های اطفال را بشناسد و توانمندی :   جلسههدف کلی 

 .بیماران را کسب نماید
 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیاطفال را توض یدر جراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ 

 دهد. حیاطفال را توض یدر جراح یهوشیب یها کیتکن 

 دیاطفال را عنوان نما یدر جراح ماریب یکاوریر. 
         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 هفدهم

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

  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:
 رحیمی دکتر یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 روش بیهوشی در جراحی های مغز و اعصاب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یمغز و اعصاب را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 مغز و اعصاب را شرح دهد. یجراح یها شنیپوز 

 دهد. حیرا توض یدر صدمه گردن ونینتوباسیا نحوه 

 مغز و اعصاب را شرح دهد. یرا در جراح ماریاداره پس از عمل ب نحوه 

 دینما انیمغز و اعصاب را ب یکنترل درد بعد از عمل 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. 

 1399زاده. تهران. .گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور 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
                                     کارشناسیپرستاری                                    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:
 دژبخت یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ENTیها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در  یرا بشناسد و توانمند ینیگوش و حلق و ب یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:  جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیرا توض ینیگوش و حلق و ب یدر جراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ 

 را شرح دهد. ینیگوش و حلق و ب یدر جراح یهوشیب نداکشنیا 

 دهد. حیرا توض ینیگوش و حلق و ب یدر جراح یهوشیدر ب یهوشیب ینگهدار 
         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 نوزدهم
                                     کارشناسیگروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:                  :   پرستاری                  هدانشکد

  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:
 رحیمی دکتر یآقا :مدرس دقیقه ۹۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 

 یادرار یو مجار هیکل یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در  یرا بشناسد و توانمند یادرار یو مجار هیکل یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیرا توض یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ 

 دهد. حیرا توض یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشیب یها کیتکن 

 را شرح دهد. یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشیب نیح یها مراقبت 

 دینما انیرا ب یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح ماریب یکاوریر . 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترممیان 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 

  درسبخش دوم 

 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

 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:
 دژبخت یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ENTیها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در  یرا بشناسد و توانمند ینیگوش و حلق و ب یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:  جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 را شرح دهد. ینیگوش و حلق و ب یها یدر جراح یهوشیب نیح یمراقبت ها 

 دیرا عنوان نما ینیگوش و حلق و ب یها یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 دینما انیرا ب ینیگوش و حلق و ب یها یکنترل درد بعد از عمل در جراح یها روش. 
         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 بیست و یکم
                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

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

 یاختصاص
 ۱۳-۱۵ساعت:                             شنبه سه روز:

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 2 تعداد دانشجویان  :

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

 ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 

 یادرار یو مجار هیکل یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در  یرا بشناسد و توانمند یادرار یو مجار هیکل یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:   جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمراقبت مطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیرا توض یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ 

 دهد. حیرا توض یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشیب یها کیتکن 

 را شرح دهد. یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشیب نیح یها مراقبت 

 دینما انیرا ب یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح ماریب یکاوریر . 
 حضوری         روش آموزش :  

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

      متعاقبا اعالم خواهد شد          فعالیت آموزشی :  

 پایان ترممیان 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 بیست و دوم
                                     کارشناسی:   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

  تاریخ ارائه درس : ۱۴۰۱-۱۴۰2سال تحصیلی  :  
 یها یدر جراح یهوشیب یها روشنام 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 

 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 بیست و سوم
                                     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:
 دژبخت یآقا :مدرس دقیقه ۴۰مدت کالس: 

 ۱۴۰۱بهمن ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 صورت فک و کیستالپ یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یفک و صورت را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها:  جلسههدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب

 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیرا توض ینیاز راه ب ونینتوباسیا 

 فک و صورت را شرح دهد. یو مرتبط با جراح عیشا یها یماریب 

 فک و صورت را شرح دهد. یها و جراح یماریدر ب ییراه هوا یفشردگ خطر 

 فک و صورت را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نیح یها مراقبت 

 دیفک و صورت را عنوان نما یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 دینما انیفک و صورت را ب یکنترل درد بعد از عمل جراح یها روش. 
         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 بیست و چهارم
                                     کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی::   پرستاری                                    گروه آموزشی:    هوشبری                   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 دانشجویان  :تعداد 

 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 :  

 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 بیست و پنجم
                                     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 

مراقبت م در 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 

 دیاستخوان و مفاصل را عنوان نما 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 

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

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

 یاختصاص
 ۱۳-۱۵ساعت:            شنبهسه روز:

 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:
 

 اعضا وندیپ یها یدر جراح یهوشیروش ب:  جلسهعنوان 

الزم در مراقبت  یاعضا را بشناسد و توانمند وندیپ یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها جلسه:هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب
 اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیاعضا را توض وندیدر پ رندهیدهنده و گ طیشرا 

 اعضا را شرح دهد. وندیقبل از عمل در پ یابیارز 

 اعضا را شرح دهد. وندیدر پ یهوشیب یو نگهدار نداکشنیها، ا کیتکن 

 دینما انیاعضا را ب وندیپ 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. 2020بیهوشی میلرمبانی 

 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 بیست وهفتم
                                     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  بازنگری:تاریخ تدوین / 
 

 ییسرپا یها یدر جراح یهوشیب یروش ها:  جلسهعنوان 

زم در مراقبت مطلوب از 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 

 
 

 

 

 



 

 

 

 جلسه بیست و هشتم
                                     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:            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 



 
 
 
 

 جلسه بیست و نهم
                                     کارشناسیهوشبری                   مقطع / رشته تحصیلی:   :   پرستاری                                    گروه آموزشی: هدانشکد

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

 یاختصاص
 ۱۳-۱۵ساعت:            شنبهسه روز:

 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:
 

 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 سی ام
                                     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 

 
 
 

 

 



 

 

 

 جلسه سی و یکم
                                     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:            شنبهچهار روز:

 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:
 

 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 

 
 
 
 

 


