
  

 
 

 

  در نیمسال دوم 1۴۰1دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری  1بیهوشی ترکیبی (COURSE PLAN)وره طرح د

 1۴۰1-1۴۰۲سال تحصیلی 

 
 

 معرفی درس:
در این درس دانشجو با اصول پایه بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای آشنا شده، مراحل پذیرش و انتقال بیمار به 

هوایی بیمار و چگونگی آماده سازی بیمار و اصول پایش سیستم های  اتاق عمل و ریکاوری، روش ها و نحوه اداره راه

کلیه جلسات عملی بصورت و  (مجازی -حضوری)های تئوری به صورت ترکیبی سالمختلف بدن را فرا می گیرد. .ک

س های مجازی استاد مربوطه محتوای درس را که توسط نرم افزار های الحضوری برگزار خواهد شد. در خصوص ک

محتوا آماده شده است، در سامانه بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را  تولید

مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را انتخاب نماید. استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ 

جهت این درس یک تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو  زم را انجام دهد.الدهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی 

 :کارشناسی پیوستهمقطع و رشته تحصیلی               هوشبریگروه آموزشی:      )س( الرستاننبیحضرت ز یپرستار  دانشکده :

 واحد ۴ :  تعداد واحد 1بیهوشی  :  نام درس

 عملی -نظرینوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   و کار در اتاق عمل یپرستار یمهارت ها پیش نیاز:

 1۳-1۵یکشنبه 

 1۰-1۲سه شنبه 

 1۰-1۲چهارشنبه 

  skill-lab–س الک مکان برگزاری:

 سرکارخانم احمدی الری                                          مسئول برنامه :  

Elnaz_ahmadi71@yahoo.com        :آدرس پست الکترونیک:                          ۵۲۲۴۵۰۰9شماره تماس دانشکده  

                                                     ، سرکار خانم عادل  یالر یسرکارخانم احمد   مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

                                      ۵۲۲۴۵۰۰9شماره تماس دانشکده:    

                                        یالر یسرکارخانم احمد تهیه و تنظیم : 

 1۴۰1بهمن ماه  تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان 

 .کسر خواهد شد

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 

 یهوشیب خچهیبا تار ییآشنا 

 یا هیناح یحس یو ب یعموم یهوشیب هیبا اصول پا ییآشنا 

 اثر آن ها سمیو مکان یدیور یهوشیب یبا داروها ییآشنا 

 اثر آن ها سمیو مکان یاستنشاق یهوشیب یبا داروها ییآشنا 

 اثر آن ها سمیمخدر و مکان یبا داروها ییآشنا 

 اثر آن ها سمیو مکان یموضع یحسیب یبا داروها ییآشنا 

 اثر آن ها سمیشل کننده عضالت و مکان یبا داروها ییآشنا 

 اثر آن ها سمیو مکان ونیکاسیدیمیپر یبا داروها ییآشنا 

 یعموم یهوشیدر ب یهوشیب ازیمورد ن لیو کاربرد وسا یهوشیبا دستگاه ب ییآشنا 

 یهوشیب کیو انتخاب تکن یهوشیب یبرا ماریب یآماده ساز 

 ییراه هوا تیریمد 

 ماریپرونده ب میو تنظ یهوشیدر بخش ب ماریب رشیپذ یاصول کل 

 یدرمان ژنیاکس لیبا وسا ییآشنا 

 از آن یو عوارض ناش یهوشیب نیح مارانیب یریقرار گ تیوضع 

 استاندارد یها شیپا یریو اصول بکارگ یهوشیدر ب شیپا 

 یکاوریبا بخش ر ییآشنا 

 مارانیب صیانتقال، ترخ یاصول کل 

 

 ف کلیاهدا 

 .دینما انیرا ب یهوشیمربوط به ب فیو تعار یهوشیب خچهیتار

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دینما انیرا ب یهوشیب خچهیتار. 

 دهد. حیرا توض یهوشیدر ب ینقش ها و حوزه کار 

 را بداند. یهوشیب یهر کدام از داروها شیداینحوه پ 

 کشف شده را بشناسد. یهوشیب یدارو نیاول 

 را نام ببرد. میو قد دیجد یهوشیب یتفاوت داروها 

 را بشناسد. یهوشیمربوط به ب یانجمن ها 

 کند. فیمتعادل را تعر یهوشیب 

 تیفعالو  یهوشیکارشناسان ب ،یهوشیداده و نقش متخصص ب حیرا توض یهوشیب یها تیلفعا رهیو دا یتالیسازمان تشک 

 .دهد حیمختلف توض یآن ها در عرصه ها

 

 

 



 هدف کلی 

 را بداند. یعموم یهوشیب هیاصول پا

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دینما انیها را ب یدر جراح یهوشیب جادیا یاهداف اصل. 

 دیرا ذکر نما یجراح یال جهت اجرا دهیا یهوشیب کی جادیمراحل ا. 

 دیرا ذکر نما یا هیناح یحس یو ب یعموم یهوشیتفاوت ب. 

 دینما انیرا ب یحس یو ب یهوشیب یهر کدام از روش ها بیو معا ایمزا. 

 را ذکر کند. یعموم یهوشیب کی جادیا یراه ها 

 دهد حیرا توض یکاوریو ر یاریهوش ،یهوشیب ینگهدار نداکشن،یمراحل ا 

 

 هدف کلی 

 اثر آنها را بشناسد. سمیو مکان یدیداخل ور یهوشیب یداروها

  اهداف اختصاصی 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 را نام ببرد. یدیور یهوشیب یانواع داروها 

 دهد. حیرا توض یدیور یهوشیب یاثر داروها سمیمکان 

 مختلف بدن را بداند. یها ستمیبر س یهوشیب یاثرات هر کدام از داروها 

 را شرح دهد. یدیور یهوشیب یهر کدام از داروها ینیمصارف بال 

 هدف کلی 

 اثر آنها را بشناسد. سمیو مکان یاستنشاق یهوشیب یداروها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد. یاستنشاق یانواع هوشبرها 

 دهد. حیرا توض یاستنشاق یهوشبرها یاثر داروها سمیمکان 

 را بشناسد. یاستنشاق یهوشبرها کیفارماکوکنت 

 را بداند. هیدر ر یاستنشاق یکننده فشار هوشبرها نییعوامل تع 

 دهد. حیرا توض یاستنشاق یخون به گاز هوشبرها کیتفک بیضر 

 مختلف بدن را بداند. یها ستمیبر س یهوشیب یاثرات هر کدام از داروها 

 دهد. حیرا توض یانتشار یپوکسیه دهیپد 

 را شرح دهد یاستنشاق یهر کدام از هوشبرها ینیمصارف بال. 

 

 هدف کلی 

 آنها را بشناسد. ستیت و آنتاگونالشل کننده عض یداروها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد. زانیرالدپ ینالشل کننده عض یداروها 

 را نام ببرد. زانیرالدپ ریشل کننده غ یداروها 

 دینما انیرا ب زانیرالدپ ریو غ زانیرالشل کننده دپ یتفاوت داروها. 



 دینما انیرا ب زانیرالدپ ینالشل کننده عض یاثر داروها سمیمکان. 

 دهد. حیمختلف بدن را توض یها ستمیرا بر س ینالشل کننده عض یاثرات داروها 

 دینما انیرا ب زانیرالدپ ریشل کننده غ یاثرات داروها نگیتورینحوه مان. 

 

 هدف کلی 

 اثر آن ها را بشناسد. سمیو مکان یموضع یحس یب یداروها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد. یموضع یحس یب یانواع داروها 

 را نام ببرد. یدیآم یموضع یحس یب یداروها 

 را نام ببرد. یاستر یموضع یحس یب یداروها 

 دینما انیرا ب یو استر یدیآم یموضع یحس یب یتفاوت داروها. 

 دینما انیرا ب یموضع یحس یب یاثر داروها سمیمکان. 

 دینما انیرا ب یموضع یحس یب یداروها یعوارض جانب. 

 هدف کلی 

 آن ها را بداند. ینیو مصارف بال ونیکاسیدیمیپر یانواع داروها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دینما فیقبل از عمل را تعر یدرمان شیپ. 

 را بشناسد. ونیکاسیدیمیپر یداروها 

 دینما انیرا ب ونیکاسیدیمیپر یاثر داروها سمیمکان. 

 را نام ببرد. ونیکاسیدیمیپر یهر کدام از داروها ینیمصارف بال 

 دهد. حیاستفاده از آن ها را توض بیو معا ایها را نام برده، مزا نیازپیاستفاده از بنزود لیالد 

 از تهوع و استفراغ بعد از عمل را نام ببرد. یریجلوگ یمورد استفاده برا عیشا یداروها 

 دهد. حیدارو قبل از عمل توض شیها را بعنوان پ کینرژیکل یآنت زیتجو لیالد 

 ها را نام ببرد. کینرژیکل ینامطلوب آنت یاثرات جانب 

 شیذرات معلق در پ یدارا یدهایاس یداده و تفاوت انت حیدر مرحله قبل از عمل را توض دیاس یاستفاده از انت لیالد  

 دینما انیرا ب ییدارو یدرمان. 

 

 هدف کلی 

 را بداند. یهوشیو نحوه انتخاب ب یهوشیب یبرا ماریب ینحوه آماده ساز

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 قبل از عمل را نام ببرد. یابیموارد ارز 

 بداند. یهوشیب یبرا ماریب ینحوه آماده ساز 

  دهد. حیو.... را توض یقلب ،یویت کلالبا مشک مارانیقبل از عمل در ب مارانیاداره بنحوه 

 دهد. حینحوه مصرف داروها قبل از عمل را توض 

 دهد. حیقبل از عمل را توض ماریب ییدستورالعمل ناشتا 

 دهد. حیرا توض یهوشیتوسط متخصص ب ماریقبل از عمل ب تیزیو لیالد 

 را شرح دهد. یهوشیب سکیر نیینحوه تع 



 هدف کلی 

 و اورژانس را بداند. یانتخاب یدر اعمال جراح زاتیو تجه لی، وسا ماریب ینحوه آماده ساز

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دیآماده نما ویالکت مارانیب یهوشیشروع و ادامه ب یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتیتجه ل،یوسا. 

 دینما یآماده م یهوشیب نیماش زیم یبر رو ماریب یکیزیف تیمتناسب با وضع یهوشیب یبرا ازیمورد ن لیوسا. 

 دینما یحاصل م نانیساکشن را روشن نموده و از صحت کار آن اطم. 

 دینما یکنترل م نداکشنیرا قبل از انجام ا یهوشیزم جهت بال لیصحت عملکرد وسا. 

 هدف کلی 

 را بداند. یعموم یهوشیدر ب یهوشیب ازیمورد ن لیو وسا یهوشیمختلف دستگاه ب یقسمت ها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد. یهوشیب نیمختلف ماش یقسمت ها 

 را نام ببرد. یهوشیب یها ستمیانواع س 

 دینما انیرا ب یهوشیب یها ستمیکاربرد هر کدام از س. 

 دینما انیرا ب یهوشیب یها ستمیهر کدام از س بیو معا ایمزا. 

 را شرح دهد. یهوشیب نیماش ینحوه آماده ساز 

 هدف کلی 

 را بداند. یهوشیب دیکاند مارانیدر ب ییرا ه هوا تیرینحوه مد

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دینما انیرا ب ییراه هوا یابیارز یانواع روش ها. 

 را بداند. ییباز کردن راه هوا یانواع روش ها 

 داخل لوله تراشه را شرح دهد. یو بعد از لوله گذار نیعوارض قبل،ح 

 دینما انین را بالو بزرگسا رخوارانیدر ش ییتفاوت راه هوا. 

 دینما انیداخل تراشه را ب ونیانتوباس یها ونیکاسیاند. 

 داخل تراشه را نام ببرد. یمراحل لوله گذار 

 مختلف لوله تراشه را بشناسد. یقسمت ها 

 دهد. حیآن را توض یارهایو مع ینحوه خارج ساز 

 آن ها را بشناسد. یو تفاوت ها یهوشیمورد استفاده در حول و حوش ب یها یرویانواع ا 

 در دهان مانکن قرار دهد. حیمناسب را به طور صح یحلق ینیو ب یحلق یدهان یرویا 

 دیمانکن اجرا نما یرا رو هیتهو حیصح کیو ماسک تکن ژنیبگ، اکس لهیبوس. 

  دیرنگسکوپ و اجزا آن را مشاهده نماالانواع. 

  دیمانکن مشاهده نما یرا بر رو حیصح یرنگوسکوپالانجام. 

 دیمانکن مشاهده نما یبر رو حیصح ونینحوه اکستوباس. 

 

 هدف کلی 

 را بشناسد. یهوشیاز ب یو خطرات ناش یهوشیب نیح نگیتورینام زاتیانواع تجه

  اهداف اختصاصی 



 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد. شیمفهوم پا 

 دهد. حیرا در اتاق عمل توض شیپا تیو اهم لیالد 

 دینما یطبقه بند یتهاجم ریو غ یرا بر اساس تهاجم شیانواع پا. 

 دینما ی( را معرفیطیمح ،یعصب ،یتنفس ،یو عروق یقلب یتورهای(انواع مان یتهاجم ریغ یتورهایمان. 

 دینما انیرا ب یهوشیب یط ماریمراقبت از ب. 

 را شرح دهد. یهوشیخطرات و عوارض ب 

 را بداند. یهوشیب نیمورد استفاده ح زاتیانواع تجه 

 دینما انیمورد استفاده را ب زاتیکاربرد هر کدام از تجه. 

 دهد. حیبر اساس مشاهده، سمع ، دق و لمس را توض شیپا هیاصول اول 

 دینما انیذکر شده را ب یتهاجم ریغ یتورهایو استفاده از مان یمعرف. 

 هدف کلی 

 را بشناسد. ماریپرونده ب میقبل از عمل و تنظ ماریب رشیپذ یاصول کل

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دیو اتاق عمل را مرور نما مارستانیدر ب ماریب رشیپذ یاصول کل. 

 دینما کیافراد اتاق عمل تفک فیرا بر حسب شرح وظا ماریب رشیمربوط به پذ یها تیمسئول. 

 دینما انیب یارتباط یبر مهارت ها دیبا تاک ماریب رشینحوه پذ. 

 دینما ییبه اتاق عمل را شناسا ماریب لیو تحو رشیمربوط به پذ یفرم ها. 

 دهد. حیبه اتاق عمل تا تخت عمل را توض ماریب رشیمراحل پذ 

 دینما یرا معرف ماریپرونده ب. 

 را شرح دهد. یپرونده پزشک کی مینحوه تنظ 

 دهد حیرا توض ماریمختلف پرونده ب یحات مورد استفاده در بخش هاالاصط. 

 هدف کلی 

 را بشناسد. یهوشیمختلف ب یها شنیبا پوز ماریو مراقبت از ب یریشگیپ

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 را شرح دهد. شنیدادن بر تخت عمل و موارد استعمال انواع پوز شنیاصول پوز 

 دهد. حیرا توض یعمل جراح نیدر ح یطیاعصاب مح بیآس 

 دینما انیرا ب یعمل جراح یحوال یو مراقبت نوروپات یریشگیپ ،یابیارز. 

 دینما انیها را ب شنیانواع پوز یو تنفس یت عصبالمشک. 

 دینما انیها را ب شنیدر انواع پوز کینامیهمود راتییتغ. 

 هدف کلی 

 را بداند. یهوشیحول و حوش ب ماریب یدرمان ژنیاکس

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دیرا مشاهده نما یرسان ژنیاکس یزم براال زاتیتجه. 

 را شرح دهد. ژنیاکس لندریس اتینحوه محاسبه و براورد محتو 

  دیرا مشاهده نما یهوشیقبل و بعد از ب ماریبه ب ژنیانتقال اکس زاتیتجهانواع. 

 را بشناسد. یدرمان ژنیاکس لیانواع وسا 



 دیرا ذکر نما یدرمان ژنیاکس لیهر کدام از وسا بیو معا ایمرا. 

 دهد. حیرا توض یپوکسمیو ه یپوکسیتفاوت ه 

 را نام ببرد یدرمان ژنیاز اکس یعوارض ناش. 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  طیاستفاده از موالژ در مح ، با استفاده از نرم افزار کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 یآموزش یها لمیف ک،یپرات

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

 
 ۱۳۹۹.گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران 2۰2۰بیهوشی میلرمبانی 

 

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

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

2019 
 

 

 

 

 

 عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل 
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

  

  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 



 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن را  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، یجزوه، فیلم آموزشاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 )آزمون های تکوینی )کوییز/ میان ترم 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود۱

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

ترم انیم 1  
چند گزینه ای، (تکوینی

( تشریحی، کوتاه پاسخ  

در جدول زمانبندی مشخص 

 گردیده است

2 

 
یازمون عمل  

هی برای هر پروسیجر ایستگا

 طراحی می گردد
م خواهد شدالمتعاقبا اع  

ترم انیپا ۳  
چند گزینه ای، (تکوینی

( تشریحی، کوتاه پاسخ  
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 

 دانشجویانهای تکالیف و پروژه 

 مطول تر فیتکال 

    

    

    

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف



 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم ۱

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره ۷ آزمون میان ترم

 نمره ۸ )نظری(آزمون پایان ترم

 نمره ۴ (عملیترم) انیآزمون پا

 /. نمره۵ کالس و حضور و غیابشرکت فعال در 

 /. نمره۵ تکالیف 

 

 چند گزینه ای ، تشریحی خواهد بود. -سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط

نمایش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در طی آزمون های دوره ای و پایانی)با   ارزشیابی عملی:

 استفاده از چک لیست(

 

 

 

 

 تکلیف

اول 

 کالسی

ارائه سواالت 
به صورت 
 تشریحی 

 متعاقبا اعالم خواهد شد

ه حداکثر دو هفت

پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر دو 

هفته پس 

ازپایان مهلت 

پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات اول 

دوازدهمتا   

 تکلیف
دوم 

 کالسی

ارائه سواالت 
به صورت 
 تشریحی 

 متعاقبا  اعالم خواهد شد

ه حداکثر دو هفت

پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر دو 

هفته پس 

ازپایان مهلت 

پاسخ 

 دانشجویان

مرور جلسات 

 دوازدهم تا بیست

 و چهارم



 مقررات 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی 

 و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آموزشی می باشد. (۱

 سایر آزمون ها و پایان ترم.شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و انجام تکالیف و  (2

 نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای/ تشریحی می باشد.  (۳

 حاضر باشند. یدر جلسات عمل دیشده و با فرم لباس اتاق عمل با نییسر ساعت و روز تع انیدانشجو (۴

  یو در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتها شتریشده جهت مطالعه ب یمراجعه به منابع معرف (۵

 .دیمطرح نمائ نجانبیبا ا مشاوره

 ۱۰حداقل نمره قبولی:

 باشد. یم یدر کالس : طبق مقررات آموزش بتیتعداددفعات مجاز غ

 

در نیمسال دوم سال  1۴۰1دانشجویان هوشبری ورودی   نظری 1بیهوشی  درس زمانبندی جدول

 1۴۰1-1۴۰۲تحصیلی

 
 

 تاریخ ارائه

و  فیتعر

 یهوشیب خچهیتار
خانم احمدی 

 الری

 حضوری

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 هیصول پاا

  یعموم یهوشیب

 هی ناح یحس یوب

یا

خانم احمدی 

 الری
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

 یهوش یب یداروها

 سمیو مکان یدیور

 اثر آنها

 یاحمدخانم 

 یالر

یحضور  

، یسخنران  

یگروه بحث  

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 یهوش یب یداروها

 سمیو مکان یدیور

اثر آنها

 یاحمدخانم 

 یالر

 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 یهوشیب یداروها

و  یاستنشاق

 اثر سمیمکان

آنها

 یاحمدخانم 

 یالر
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  



 یهوشیب یداروها

و  یاستنشاق

 اثر سمیمکان

آنها
خانم احمدی 

 الری
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

 یحس یب یداروها

و  یموض         ع

 اثر آنها سمیمکان

خانم احمدی 

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

مخدر و  یداروها

اثر آنها سمیمکان

خانم احمدی 

 الری
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

شل  یداروها

کننده عضالت و 

 ستیآنتاگون

  آنها

خانم احمدی 

 الری
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

 ماریب یآماده ساز

و  یهوشیب یبرا

 انتخاب 

 یهوشیب کیتکن

خانم احمدی 

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 ماریب یآماده ساز

و  یهوشیب یبرا

 انتخاب 

 یهوشیب کیتکن

خانم احمدی 

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

11-1آزمون میان ترم جلسات   

 یداروها

 ونیکاسیمدیپر

خانم احمدی 

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

 پایان ترم

 مار،یب یآماده ساز

 زاتی، تجه لیوسا

 در اعمال 

و  یانتخاب یجراح

 یاورژانس

خانم احمدی 

 یحضور الری

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

 مار،یب یآماده ساز

 زاتی، تجه لیوسا

 در اعمال 

و  یانتخاب یجراح

 یاورژانس

خانم احمدی 

 یحضور الری

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

خانم احمدی  ییراه هوا تیریمد

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  



 یگروه بحث

خانم احمدی  ییراه هوا تیریمد

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

 رشیپذ یاصول کل

در بخش  ماریب

 و  یهوشیب

پرونده  میتنظ

 ماریب

خانم احمدی 

 یحضور الری

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

خانم احمدی  اکسیژن تراپی

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

خانم احمدی  یهوشیدر ب شیپا

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

خانم احمدی  یهوشیدر ب شیپا

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

با بخش  ییآشنا

و  یکاوریر

 آن یاستاندارد ها

خانم احمدی 

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

 رشیپذ یصول کلا

 صیانتقال و ترخ

 از بخش 

 یکاوریر

خانم احمدی 

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

 یها شنیانواع پوز

و  یهوشیب نیح

 عوارض آن

خانم احمدی 

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

 یها شنیانواع پوز

و  یهوشیب نیح

 عوارض آن

خانم احمدی 

 الری
 یحضور

 ، یسخنران

 یگروه بحث

 دئویو

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیپا  

 امتحان پایان ترم

 

 

 

 

 

 



در نیمسال دوم سال  1۴۰1دانشجویان هوشبری ورودی   عملی 1بیهوشی  درس زمانبندی جدول

 1۴۰1-1۴۰۲تحصیلی

 

 شیوه تدریس تاریخ ارائه

۱۶/۱2/۱۴۰۱ 
 سه شنبه

۱۰-۸ 

 اکسیژن درمانی و کار با فلومتر

)ادغام با سیلندر اکسیژن

 تجهیزات(

 ۲گروه 

 احمدی الریخانم 

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  آزمون  

 پایانی

2۱/۱2/۱۴۰۱ 
 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

سمع، دق و )شیپا هیاصول پا

 (لمس

 ۲گروه 

 احمدی الریخانم 

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  

 آزمون 

 پایانی

2۱/۱2/۱۴۰۱ 
 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

 ماریب یابیوارز یماده سازآ

 1گروه 
 عادلخانم 

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  
 آزمون 

 پایانی

۰2/۱/2۱۴۰  

 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

سمع، دق و )شیپا هیاصول پا

 (لمس

 1گروه 

 احمدی الریخانم 

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  
 آزمون 

 پایانی

۰2/۱/2۱۴۰  

 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

 ماریب یابیوارز یماده سازآ

 ۲گروه 
 عادلخانم 

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  
 آزمون 

 پایانی

 سه شنبه 22/۱/۱۴۰2

۱۰-۸ 

 و کار با فلومتر یدرمان ژنیاکس

با  )ادغامژنیاکس لندریس

 (زاتیتجه

 1گروه 

 احمدی الری خانم

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 یکشنبه 2۷/۱/۱۴۰2

۱۵-۱۳ 

 یابیوارز یماده سازآ

 )ادامه(ماریب

 1گروه 

 عادل خانم

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

2۷/۱/۱۴۰2 
 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

 یهوشیب یبا فرم ها ییآشنا

 احمدی الری خانم ۲گروه 

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

۱۰/2/۱۴۰2 
 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

 یابیوارز یماده سازآ

 عادل خانم )ادامه(ماریب
سخنرانی ، 

 تمرین
 آزمون 

 پایانی



یبحث گروه ۲گروه   

۱۰/2/۱۴۰2 
 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

 یهوشیب یبا فرم ها ییآشنا

 احمدی الری خانم 1گروه 

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

۱۷/2/۱۴۰2 
 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

 ماریب صیو ترخ رشیپذ

 عادل خانم ۲گروه 

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 یکشنبه ۱۷/2/۱۴۰2

۱۵-۱۳ 

 یبا فرم ها ییآشنا

 )ادامه(یهوشیب

 1گروه 

 احمدی الری خانم

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

2۴/2/۱۴۰2 
 یکشنبه

۱۵-۱۳ 

 ماریب صیو ترخ رشیپذ

 عادل خانم 1گروه 

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 یکشنبه 2۴/2/۱۴۰2

۱۵-۱۳ 

 یبا فرم ها ییآشنا

 )ادامه(یهوشیب

 ۲گروه 

 احمدی الری خانم

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 یکشنبه ۳۱/2/۱۴۰2

۱۵-۱۳ 

 ییراه هوا زاتیتجه

 کیسوپراگلوت

 1گروه 

 یالر یخانم احمد

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 یکشنبه ۳۱/2/۱۴۰2

۱۵-۱۳ 

اداره راه  یها کیتکن

 با ماسک هیتهو)ییهوا

 (و آمبوبگ صورت

 ۲گروه 

 عادل خانم

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 چهارشنبه ۳/۳/۱۴۰2

۱2-۱۰ 

 ییراه هوا زاتیتجه

 کیسوپراگلوت

 ۲گروه 

 یالر یخانم احمد

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 چهارشنبه ۳/۳/۱۴۰2

۱2-۱۰ 

اداره راه  یها کیتکن

 با ماسک هیتهو)ییهوا

 (و آمبوبگ صورت

 1گروه 

 عادل خانم

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  
 آزمون 

 پایانی

 شنبه ۶/۳/۱۴۰2

۱۵-۱۳ 

اداره راه  یها کیتکن

 داخل  ونیانتوباس)ییهوا

 (ن و نوزادانالبزرگسا تراشه

 1گروه 

 عادل خانم

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 یکشنبه ۷/۳/۱۴۰2

۱۵-۱۳ 

اداره راه  یها کیتکن

 داخل  ونیانتوباس)ییهوا

 (ن و نوزادانالبزرگسا تراشه

 ۲گروه 

 عادل خانم

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

۳/1۴۰۲/ 1۰امتحان پایان ترم آسکی       

 



 
 

 2گروه  1گروه 

 رضا نظری علیرضا طائی

 محمد پورابراهیم امیررضا شطی

 علی بهمنی آیناز کجور

 فاطمه نیک بخت فاطمه کریمی

 سیده زهرا رضوی پدیده وطن پرست

 سیده سمیرا حسینی 


