
  

 
 

 

سال  دومدر نیم سال  ۱۴۰۰یهوشبر وستهیپ یکارشناس انیدانشجو ۳بیهوشی ترکیبی (COURSE PLAN)طرح دوره 

 ۱۴۰۱-۱۴۰2یلیتحص

 

، بیماری برخی از بیماری های شایع همراه از جمله بیماری های قلبی و عروقی  در این درس دانشجو با معرفی درس:

های سیستم تنفسی، بیماری های سیستم اعصاب مرکزی و محیطی و عوارض احتمالی آنها آشنا شده و روش های 

بیهوشی در جراحی های عمومی، زنان و مامایی و جراحی های سرپایی و بیهوشی های خارج از اتاق عمل، وسایل و 

ر مراحل مختلف) قبل،طی و بعد از بیهوشی( را در امکانات مورد نیاز، تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیماران د

. استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای فرا می گیرد

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

 هوشبری : کارشناسی پیوستهمقطع و رشته تحصیلی    هوشبریگروه آموزشی:  )س(  الرستان نبیحضرت ز یپرستار دانشکده : 

 واحد ۳  :  تعداد واحد ۳ یهوشیب:  نام درس

 نظری   نوع واحد :

   ۱۳-۱۵شنبه  سهروز و ساعت برگزاری کالس:  2بیهوشی  پیش نیاز:

 ۱۵-۱۷ سه شنبه

 ۸-۱۰شنبه چهار

 کالس -دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

                                              لیال احمدی الری  سرکار خانم مسئول برنامه : 

 Elnaz_ahmadi71@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                ۵22۴۵۰۰9:  دانشکده شماره تماس

 دژبخت  یجناب آقا - جناب آقای دکتر رحیمی –سرکار خانم  لیال احمدی الری  الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 
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گروه اتاق عمل     

 

mailto:Dejbakht@gmail.com
mailto:Elnaz_ahmadi71@yahoo.com


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

 .خواهد شد

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 یو عروق یقلب یها یماریدر ب یهوشیب .1

 یهوشیب نیح عیشا یها یتمیر سید .2

 یتنفس ستمیس یها یماریدر ب یهوشیب .3

 یطیو مح یاعصاب مرکز ستمیس یها یماریدر ب یهوشیب .4

 یکبد عیشا یها یماریدر ب یهوشیب .5

 یویکل عیشا یها یماریدر ب یهوشیب .6

 زیغدد درون ر یها یماریدر ب یهوشیب .7

 یخون یها یماریدر ب یهوشیب .8

 کیمتابول یها یماریدر ب یهوشیب .9

 و ... دیروماتوئ تی، آرتر یارتوپد یها یدر جراح یهوشیب .10

 یدر زنان و مامائ یهوشیب .11

 یسرپائ یها یدر جراح یهوشیب .12

 ی، درمان یصیدر اعمال تشخ یهوشیب .13

 استخوان و مفاصل یدر جراح یهوشیب .14

 یعموم یدر جراح یهوشیب .15
 

 ف کلیاهدا 

 

م در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب الزرا بشناسد و توانمندی  یو عروق یقلب یها یماریب روش های خاص بیهوشی در

 .نماید

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 شرح دهد را  ترالیم یدچار تنگ مارانیب یهوشینحوه اداره ب. 

 را شرح دهد ترالیم پسوالپر  و ییدچار نارسا مارانیب یهوشینحوه اداره ب .  

 آئورت را شرح دهد . یینارسا و یدچار تنگ مارانیب یهوشیحوه اداره بن 

 شرح دهد. را ونیپرتانسیدچار ها مارانیقبل از عمل ب یابیارز 

 دهد. حیرا توض ویپرتانسیها مارانیب یهوشیب ینحوه اداره و نگهدار 

 عمل را شرح دهد .  نیح ونیپوتانسیو ها ونیپرتانسیکنترل ها یراهها 

 دینما انیرا ب ویپرتانسیها مارانیو اداره پس از عمل ب نگیتوریمان  . 

 شرح دهد . راقلب  ییدچار نارسا مارانیقبل از عمل ب یابیارز 

 دهد شرحقلب را  ییدچار نارسا مارانیب یهوشینحوه اداره ب. 



 
 

 هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیزم در مراقبت مطلوب از بال یرا بشناسد و توانمند یعموم یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

 دیرا عنوان نما یعموم یجراح عیموارد شا. 

 دهد حیشکم پر را توض مارانینحوه برخورد با ب. 

 را عنوان کند یعموم یدر جراح یهوشیب ینواع روش هاا. 

 را شرح دهد یاسپلنکتوم یدر جراح یهوشیزم در بال یآمادگ. 

 دیرا عنوان نما یعموم یدر جراح یهوشیب یداروها. 

 دیرا عنوان نما یعموم یزم در جراحال یها شنیپوز. 

 دهد حیرا توض یعموم یدر جراح نگیتورینحوه مان. 

 دیرا عنوان نما یعموم یعمل در جراح نیح یزینحوه برخورد با خونر. 

 دینما انیب یعموم یکنترل درد بعد از عمل را در جراح یروش ها. 

 هدف کلی 

م در مراقبت مطلوب از بیماران را الزروش های خاص بیهوشی در جراحی های استخوان و مفاصل را بشناسد و توانمندی 

 .کسب نماید

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 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 یمراقبت ها 

 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 مانیعوارض س. 

 دهد. حیاستخوان و مفاصل را توض یکنترل درد بعد عمل در جراح 

 و عوارض آن را شرح دهد. کهینحوه اداره تورن 

 

 هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیمطلوب از ب زم در مراقبتال یرا بشناسد و توانمند ییسرپا یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 

 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 یمراقبت ها. 

 دیرا عنوان نما ییسرپا یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 

 هدف کلی 

زم در مراقبت مطلوب از بیماران را الروش های خاص بیهوشی در جراحی های خارج از اتاق عمل را بشناسد و توانمندی 

 .کسب نماید

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 

 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 عیموارد شا 

 

 هدف کلی 

را کسب  مارانیزم در مراقبت مطلوب از بال یرا بشناسد و توانمند ییزنان و ماما یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها

 .دینما

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 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 یروش ها 

 دیرا عنوان نما نیبر جن یهوشیب یداروها ریتاث. 

 دینما انیرا ب ینحوه برخورد با عوارض حاملگ. 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  ی آموزشیبا استفاده از نرم افزارها کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 



 

 

  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 

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

 مطالعهمشخص شده برای 
 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
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 به مقاله

  

  
 

  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 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبارگبرای 

** 

    

    

    



 ضمیمه نمایید:

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

 

 

 

 

 

 

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

ترم انیم ۱  
چند گزینه ای، (تکوینی

( تشریحی، کوتاه پاسخ  

در جدول زمانبندی مشخص 

 گردیده است

ترم انیپا 2  
چند گزینه ای، (تکوینی

( تشریحی، کوتاه پاسخ  
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

ل تکلیف او

 کالسی
 

و بیماری های همراه متابولیک و  یهوشیب ارائه مبحث 

 تغذیه ای 

رطانو بیهوشی و بیماری های همراه ایمنی، متابولیسم و س  

ه حداکثر دو هفت

پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر دو 

هفته پس 

مهلت ازپایان 

پاسخ 

 دانشجویان

 مرور جلسات اول تا

  دوازدهم

وم دتکلیف 

 کالسی
 ارائه ژورنال کالب 

ه حداکثر دو هفت

پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر دو 

هفته پس 

ازپایان مهلت 

 مرور جلسات

و  بیستتا  سیزدهم

  چهارم



 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 6 آزمون میان ترم

 نمره 10 آزمون پایان ترم

 نمره 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 3 سایر فعالیت ها تکالیف و

 

 

 مقررات 

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

پاسخ 

 دانشجویان



 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. (1

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

 نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای/ تشریحی می باشد.  (3

  یو در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتها شتریشده جهت مطالعه ب یمراجعه به منابع معرف (4

 .دیمطرح نمائ نجانبیبا ا مشاوره

 10حداقل نمره قبولی:

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

 

-۱۴۰2یلیسال تحص دوم مسالیدر ن ۱۴۰۰  یورودپیوسته  یهوشبر انیدانشجو ۳بیهوشی  جدول زمانبندی درس 

۱۴۰۱ 

 تاریخ ارائه

 شنبه چهار

10-8 

و بیماری بیهوشی 

های همراه قلبی 

عروقی
 

ویدئو 

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15 

بیهوشی و بیماری 

های همراه 

رحیمیتنفسی
 

ویدئو 

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 چهارشنبه

10-8 

بیماری بیهوشی و 

های همراه قلبی 

عروقی
 

ویدئو 

  پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه  

17-15

بیهوشی و بیماری 

های همراه 

تنفسی
رحیمی

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 چهارشنبه

10-8 

بیماری بیهوشی و 

های همراه قلبی 

عروقی
 

ویدئو 

  پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15

بیهوشی و بیماری 

های همراه 

تنفسی
رحیمی

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 چهارشنبه

10-8 

 ایست قلبی در

بیهوشی و 

 اقدامات احیا
 

ویدئو 

  پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  



 شنبهسه 

15-13

بیهوشی و بیماری 

های همراه 

متابولیک و تغذیه 

ای
 

ویدئو 

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 چهارشنبه

10-8 

بیهوشی و بیماری 

های همراه 

ایمنی، متابولیسم 

 و سرطان
 

ویدئو 

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

13-12 
۱-9امتحان میان ترم جلسات   

 سه شنبه

15-13 

بیهوشی و بیماری 

 های همراه کبدی
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

بیهوشی و بیماری 

های همراه 

 کلیوی
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 سه شنبه

15-13

بیهوشی و بیماری 

های همراه غدد 

 درون ریز
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

 یماریو ب یهوشیب

همراه  یها

اعصاب  ستمیس

 یمرکز
 

ویدئو 

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 سه شنبه

15-13

بیهوشی و بیماری 

 های همراه  خون
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

 یماریو ب یهوشیب

همراه  یها

اعصاب  ستمیس

 یمرکز
 

ویدئو 

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه 

15-13
 ارائه ژورنال کالب

 یخانم احمد

  یالر

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه 

17-15

در  یهوشیروش ب

 زنان یها یجراح
 دژبخت یآقا

 

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

 یماریو ب یهوشیب

همراه  یها

اعصاب  ستمیس

 یمرکز
 

ویدئو 

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  



 شنبهسه 

15-13
 ارائه ژورنال کالب

 یخانم احمد

  یالر

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه 

17-15

در  یهوشیروش ب

 زنان یها یجراح
 دژبخت یآقا

 

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

در  یهوشیروش ب

استخوان  یجراح

 و مفاصل

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 ییسرپا

دکتر  یآقا

  یمیرح

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 یعموم

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 ییسرپا

دکتر  یآقا

  یمیرح

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 


