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 معرفی درس:
مربوط به روش های بیهوشی و کنترل درد، داروها و تجهیزات در این درس ، اهتمام بر این است که فراگیر با مطالب 

با توجه به شرایط به  بیهوشی آشنا گردد و بتواند مهارت های الزم جهت مراقبت مطلوب تر از بیماران را کسب نماید.

و عدم امکان برگزاری کالس ها به صورت حضوری،کلیه جلسات این  91وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید 

درس به صورت مجازی برگزار خواهد شد. استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده 

بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را  شده است، در سامانه نوید در بخش منابع

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

ه دانشجو موظف تکلیف مشخص خواهد شد ک چهاردانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس 

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

 خواهد شد.
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 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی -9

 روش های اداره راه هوایی -2

شی استنشاقی،بیهوشی کامل داخل وریدی،بی حسی های منطقه ای،بلوک های مروری بر اصول بیهوشی عمومی)بیهو -3

 عصبی،بی حسی وریدی،بیهوشی ترکیبی(

 عوارض بیهوشی)تنفسی، قلبی و عروقی،عصبی و...( -4

بیهوشی و بیماری های سیستمیک)ایسکمی قلب، هیپرتانسیون،آسم،بیماری های کبدی و کلیوی،کم خونی، دیابت، چاقی،  -5

 اعتیاد و...(

تجهیزات و روش های پایش بیمار در خالل و پس  از بیهوشسی)پال  اکسسی متسری، کاپنوگرافی،الکتروکاردیوگرافی،فشسارورید  -6

 مرکزی، فشار شریان ریوی،فشار داخل جمجمه و...(

 کنترل و تجویز خون و مایعات و تنظیم الکترولیت ها -7

 فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی درد -8

 تئوری های کنترل درد -1

ضد درد) داروهای مخدر، داروهای غیر مخدر،بیح  کننده موضعی و...( و روش های تجویز آن ها)وریدی، عضالنی،  داروهای -91

 اپیدورال(

 بلوک های عصبی جهت کنترل درد های حاد -99

 بی دردی مداوم اپیدورال -92

 بی دردی تحت کنترل بیمار -93

 کنترل درد در اطفال -94

استانداردها و روش های مورد استفاده، نحوه پذیرش و مراقبت های قبل ، خالل و سروی  کنترل درد حاد)وسایل، تجهیزات،  -95

 پ  از انجام روش های کنترل درد(

 کنترل دردهای مزمن -96

 

 ف کلیاهدا 

 بشناسد.ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی را  روش های

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  راه هوایی بیماران را داشته باشد.توانایی مناسب در ارزیابی 

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

 .اهمیت پیش دارو قبل از بیهوشی را بداند 

 .اثرات و عوارض پیش دارو و تاثیر آن بر داروهای بیهوشی را شرح دهد 

 

  اهداف کلی 

 
 بویژه در جراحی های تخصصی را بیان نماید. آمادگی های الزم در مرحله قبل از بیهوشی

 

 

 



  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .آزمایشات الزم قبل از عمل را جهت بیماران نام ببرد 

 .میزان نرمال یا طبیعی آزمایشات تشخیصی را بداند 

 اند.تست های عکسبرداری یا رادیولوژی الزم قبل عمل را در مورد هر بیمار بد 

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

 

 اهداف کلی 

 نحوه مدیریت را هوایی در بیماران کاندید بیهوشی را بداند.

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره بتواند:

 .مراحل آمادگی جهت لوله گذاری را توضیح دهد 

  تراشه را با دقت یاد بگیرد.نحوه لوله گذاری 

 .الرنژیال ماسک را بشناسد و موارد و نحوه کاربرد آن را یاد بگیرد 

 .انواع روش های ارزیابی راه هوایی را بیان نماید 

  نام ببرد.انواع روش های باز کردن راه هوایی را 

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

 وایی در شیرخواران و بزرگساالن را بیان نماید.تفاوت راه ه 

 .اندیکاسیون های انتوباسیون داخل تراشه را بیان نماید 

 .قسمت های مختلف لوله تراشه را بشناسد 

 .نحوه خارج سازی و معیارهای آن را توضیح دهد 
 

  اهداف کلی 

 

 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.

  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع هوشبرهای استنشاقی را نام ببرد 

 .مکانیسم اثر داروهای هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد 

 .فارماکوکنتیک هوشبرهای استنشاقی را بشناسد 

 در ریه را بداند. اقیعوامل تعیین کننده فشار هوشبرهای استنش 

  هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد.ضریب تفکیک خون به گاز 

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

 .پدیده هیپوکسی انتشاری را توضیح دهد 

 مصارف بالینی هر کدام از هوشبرهای استنشاقی را شرح دهد. 

 .مراحل مختلف سطح بیهوشی استنشاقی را فرا گیرد 

 ی استنشاقی را توصیف نماید.مایعات تبخیر شونده بیهوش 

 

 



 اهداف کلی 

 داروهای بیهوشی داخل وریدی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.      

  اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :      

 .انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد 

 .مکانیسم اثر داروهای بیهوشی وریدی را توضیح دهد 

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

 مصارف بالینی هر کدام از داروهای بیهوشی وریدی را شرح دهد 

 .تجهیزات و آمادگی های الزم بیهوشی کامل داخل وریدی را فرا گیرد 

 .مراقبت و دقت خاص این روش بیهوشی را بداند 

 

 اهداف کلی 

 .تکنیک بی حسی منطقه ای را بشناسد انواع         

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .آناتومی ستون فقرات و اعصاب محیطی را توضیح دهد 

  نام ببرد.انواع تکنیک های بی حسی اپیدورال را 

 .عوارض بی حسی اپیدورال را شرح دهد 

  را بیان نماید.اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های بی حسی اپیدورال 

  اپیدورال را توضیح دهد.–بیهوشی توام اسپینال 

  نام ببردداروهای بی ح  کننده موضعی را. 

 .روش بی حسی اسپینال را توصیف نماید 

 .روش بی حسی اپیدورال را شرح دهد 

 .روش های بی حسی کودال ، اسپینال و اپیدورال مداوم را فرا گیرد 

  نام ببردانواع تکنیک های بی حسی اسپینال را. 

 .عوارض بی حسی اسپینال را شرح دهد 

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون بی حسی اسپینال را بیان نماید. 

 اهداف کلی 

 .را بشناسد های بلوک عصبیتکنیک  انواع         

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  اگزیالری را فرا گیرد.روش بلوک شبکه 

 .روش بلوک سوپراکالویکوالر را فرا گیرد 

 .روش بلوک اعصاب سرویکال، سیاتیک، فمورال را بداند 

 .عوارض هر کدام از بلوک های عصبی را بیان نماید 

 .مراقبت های خاص حین تکنیک بلوک عصبی را توضیح دهد 

 



 اهداف کلی 

 .انواع تکنیک بی حسی وریدی را بشناسد  

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .وسایل و تجهیزات این روش بی حسی را یاد بگیرد 

 .کاربرد دستگاه عصب یاب را فرا گیرد 

 .آناتومی کاربردی اندام ها را شرح دهد 

 .داروهای مورد استفاده در این روش را نام ببرد 

 .عوارض این تکنیک را بیان نماید 

  رد.باز این تکنیک را نام بموارد استفاده 

 

 اهداف کلی 

 را بشناسد بیهوشی ترکیبی. 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :  

 .روش های بیهوشی ترکیبی را بشناسد 

 .تجهیزات و داروهای این روش را نام ببرد 

 .موارداستفاده از این روش را نام ببرد 

  نماید.مراقبت های خاص حین این روش را بیان 

 

 اهداف کلی 

 .انواع عوارض بیهوشی را بشناسد   

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .عوارض تنفسی بوجود آمده حین و پ  از بیهوشی را نام ببرد 

 .عوارض قلبی حین و پ  از بیهوشی را بشناسد 

 .عوارض عروقی بیهوشی را بشناسد 

 .عوارض عصبی بیهوشی را بشناسد 

 .نحوه پیشگیری و درمان عوارض مختلف بیهوشی را بیان نماید 

 

 اهداف کلی 

 روش های خاص بیهوشی در بیماری های مختلف را فرا گیرد.

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .بیهوشی در بیماری های ایسکمیک قلب را بیان نماید 

 .بیهوشی در بیماران هیپرتانسیون را بداند 



 هوشی در بیماران با عارضه آسم و بیCOPD  توضیح دهدرا. 

 کلیوی را شرح دهد.-ضه کبدیربیهوشی در بیماران با عا 

 .بیهوشی در بیماران با عارضه کم خونی، دیابت، چاقی را بداند 

 بیان نماید.ضه های مهم دیگر همراه با بیهوشی را هکارهای درمانی و عاررا 

 توضیح دهد.اران را با توجه به نوع عارضه همراه به طور مشخص روش بیهوشی در این دسته از بیم 

 اهداف کلی 

 انواع تجهیزات مونیتورینگ  حین بیهوشی  و خطرات ناشی از بیهوشی را بشناسد.         

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .مراقبت از بیمار طی بیهوشی را بیان نماید 

  بیهوشی را شرح دهد.خطرات و عوارض 

 .انواع تجهیزات مورد استفاده حین بیهوشی را بداند 

 .کاربرد هر کدام از تجهیزات مورد استفاده را بیان نماید 

 .روش اندازه گیری برون ده قلبی را توصیف نماید 

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

 اهداف کلی 

 را بشناسد. روش های کنترل و تجویزخون ،مایعات و الکترولیت هاانواع          

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

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

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

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

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

 .کاربرد انواع مایعات در حین اعمال جراحی را بداند 

 .کنتراندیکاسیون هر کدام از محلول هایی که جهت مایع درمانی استفاده می شود را ذکر نماید 

 

 اهداف کلی 

 یولوژی و پاتولوژی درد را شرح دهد.فیز         

 اهداف اختصاصی 

 انشجودر پایان دوره باید بتواند :د

 .چگونگی ایجاد درد را بداند 

  شرح دهدچگونگی ح  و انتقال درد را. 

  شرح دهد.تفسیر درد و آستانه درد را در بیماران  

  نام ببرد.راهکارهای مختلف برای کنترل درد را 

 مختلف در رابطه با درد را نام ببرد تئوری های. 



 

 اهداف کلی 

 داروهای ضد درد و مکانیسم اثر آن ها را بشناسد.         

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع داروهای مخدر را نام ببرد 

 نیسم اثر داروهای مخدر را شرح دهد.مکا 

  مختلف بدن را بداند.اثرات داروهای مخدر بر سیستم های 

 .مصارف بالینی داروهای مخدر را بداند 

 .آنتاگونیست داروهای مخدر را نام ببرد 

  بیان نماید.عوارض جانبی آنتاگونیست داروهای مخدر را  

  نام ببرد.انواع داروهای غیرمخدر ضد درد را 

  بیان نماید.روش های تجویز داروهای برطرف کننده درد بصورت عضالنی، وریدی،وریدی مداوم، اپیدورال را 

 اهداف کلی 

 روش بی دردی مداوم اپیدورال را بشناسد.         

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند

  نام ببردتجهیزات الزم برای انجام این روش را. 

  شرح دهد.روش انجام تکنیک بی دردی مداوم اپیدورال را 

  بیان نماید.مزیت ها و مضرات این روش را 

 

 اهداف کلی 

 روش بی دردی تحت کنترل بیمار را بشناسد.         

 اهداف اختصاصی 

 :دانشجودر پایان دوره باید بتواند 

 .اولویت انجام این روش برای بیماران را بداند 

  نام ببردتجهیزات الزم برای انجام این روش را. 

  شرح دهد.تکنیک را این روش انجام 

  بیان نماید.مزیت ها و مضرات این روش را 

 

 

 اهداف کلی 

 را بشناسد. کنترل درد در اطفالروش          

 

 



 

 اهداف اختصاصی 

 :دانشجودر پایان دوره باید بتواند 

  را بداند.اولویت انجام این روش برای بیماران 

  نام ببردتجهیزات الزم برای انجام این روش را. 

 نام ببردبرای انجام این روش را  داروهای مورد استفاده. 

  شرح دهد.تکنیک را این روش انجام 

  بیان نماید.مزیت ها و مضرات این روش را 

 

 اهداف کلی 

 را بشناسد. انواع سروی  های کنترل درد         

 اهداف اختصاصی 

 :دانشجودر پایان دوره باید بتواند 

  نام ببردتجهیزات الزم برای انجام این روش را. 

 نام ببردبرای انجام این روش را  داروهای مورد استفاده. 

  را بیان نماید.نحوه پذیرش و مراقبت را قبل، حین و بعد از انجام این روش 

 اهداف کلی 

 روش کنترل درد مزمن را بشناسد. 

 اهداف اختصاصی 

 :دانشجودر پایان دوره باید بتواند 

 .اولویت انجام این روش برای بیماران را بداند 

  نام ببردتجهیزات الزم برای انجام این روش را. 

 نام ببردبرای انجام این روش را  داروهای مورد استفاده. 

  شرح دهد.تکنیک را این روش انجام 

 .مراقبت های خاص این روش را بداند 

 

 اهداف کلی 

 را بشناسد. انواع بلوک های عصبی جهت کنترل درد حاد         

 اهداف اختصاصی 

 :دانشجودر پایان دوره باید بتواند 

 .اولویت انجام این روش برای بیماران را بداند 

  نام ببردتجهیزات الزم برای انجام این روش را. 

  شرح دهد.تکنیک را این روش انجام 

 ها را نام ببرد. پوزیشن های مخصوص این نوع بلوک 

 .نوع داروهای بی حسی و دوز مصرفی برای بلوک ها را توضیح دهد 

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  نویداستفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه 

 

  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 مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
  9316.. مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. آرتین طب. تهران2198مبانی بیهوشی میلر.9

2- Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill 

Livingstone, 2018 

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

4- Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al .Latest ed. 

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

 

 

 

 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

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

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

 

 

 



 

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

 که در قسمت منابع بیشتر در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد. فیلم های آموزشی.9

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر                 بلی   ید؟اآزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود9

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

یفمهلت ارائه بازخورد به تکال مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  
 

 

 

 

   

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

 بیهوشی کامل داخل وریدی/ سیفی اسالید پاورپوینت
 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

بارگذاری خواهد شد.نوید   

* 

 اسالید پاورپوینت
 بیهوشی استنشاقی/ سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

 نوید بارگذاری خواهد شد.
* 

 فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی درد، تئوری های کنترل درد اسالید پاورپوینت
 / سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

خواهد شدنوید بارگذاری   

* 

 اسالید پاورپوینت
 / سیفیداروهای ضد درد

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

 نوید بارگذاری خواهد شد
* 

 اسالید پاورپوینت
 بی حسی منطقه ای)داروهای بی حسی موضعی(/ سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

 نوید بارگذاری خواهد شد
* 

پاورپوینتاسالید   
 آمادگی قبل از عمل)پیش داروها(/ سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

 نوید بارگذاری خواهد شد
* 

ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی)آزمایشات ، عکسبرداری و..(/  اسالید پاورپوینت
 سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

 نوید بارگذاری خواهد شد
* 

ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی)تعیین ریسک بیهوشی،ارزیابی  اسالید پاورپوینت
 راه هوایی(/ سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

 نوید بارگذاری خواهد شد
* 

 اسالید پاورپوینت
 / سیفیاپیدورال( -بی حسی منطقه ای)اسپینال

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

بارگذاری خواهد شدنوید   

* 

تجهیزات و روش های پایش بیمار در خالل و پ  از  اسالید پاورپوینت
 بیهوشی/ سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

 نوید بارگذاری خواهد شد
* 

 اسالید پاورپوینت
 اداره راه هوایی/ سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

خواهد شدنوید بارگذاری   

* 

کنترل و تجویز خون و مایعات و تنظیم الکترولیت ها/  اسالید پاورپوینت
 سیفی

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا در سامانه 

 نوید بارگذاری خواهد شد
* 



 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 9

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

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

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لیتما. در صورت دینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 بحث:  موضوع

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

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
 مهلت پاسخ دادن

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

یتکلیف اول کالس  
ارائه سواالت به صورت 

تشریحی ،بارگذاری در 

 ماجول تکلیف در سامانه نوید
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر دو هفته 

یفپ  از ارائه تکل  

 حداکثر دو هفته پ 

 پاسخپایان مهلت از 

 دانشجویان

 تا مرور جلسات اول

 پنجم

یکالسدوم تکلیف   
ارائه سواالت به صورت 

تشریحی ،بارگذاری در 

 ماجول تکلیف در سامانه نوید
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر دو هفته 

یفپ  از ارائه تکل  

 حداکثر دو هفته پ 

 از پایان مهلت پاسخ

 دانشجویان

 مرور جلسات ششم

 تا هشتم

 سوم تکلیف

 کالسی

سواالت به صورت  ارائه

تشریحی ،بارگذاری در 

 ماجول تکلیف در سامانه نوید
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر دو هفته 

یفپ  از ارائه تکل  

 حداکثر دو هفته پ 

 از پایان مهلت پاسخ

 دانشجویان

ا مرور جلسات نهم ت

 سیزدهم

چهارم تکلیف 

 کالسی

ارائه سواالت به صورت 

،بارگذاری در تشریحی 

 ماجول تکلیف در سامانه نوید
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر دو هفته 

یفپ  از ارائه تکل  

 حداکثر دو هفته پ 

 از پایان مهلت پاسخ

 دانشجویان

مرور جلسات 

 چهاردهم تا بیست

 و یکم



 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5/7 آزمون میان ترم

 نمره 8 آزمون پایان ترم

 نمره 5/1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 چند گزینه ای خواهد بود. -بی ترکیبی از سواالت صحیح و غلطسواالت ارزشیا

 

 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 : 

 موزشی می باشد.آغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه  (1

 .انجام تکالیفو )پایان ترم( آزمون ها شرکت در  (2

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

 مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعت (4

 های مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 :91حداقل نمره قبولی 

 اشد.طبق مقررات آموزشی می ب تعداددفعات مجاز غیبت در کالس : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



در نیمسال اول سال  11ورودی  هوشبریدانشجویان  تکنیک های بیهوشی و اداره درد  درس زمانبندی جدول

 11-0011تحصیلی

 
 

 تاریخ ارائه

دوشنبه 
62/8/99 

91-8 

 بیان اهداف درس
 داخل وریدیبیهوشی کامل 

 
یسرکارخانم سیف  

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

دوشنبه 
62/8/99 

یسرکارخانم سیف بیهوشی استنشاقی 92-91  

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 8-91 3/9دوشنبه 

فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی 
 درد، تئوری های کنترل درد

 
یسیفسرکارخانم   

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 داروهای ضد درد 91-92 3/9دوشنبه 

یسرکارخانم سیف رم افزار تولید ن مجازی 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 8-91 01/9دوشنبه 
 بی حسی منطقه ای)داروهای

 بی حسی موضعی(

یسرکارخانم سیف رم افزار تولید ن مجازی 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 بی حسی وریدی 91-92 01/9دوشنبه 
جناب آقای 

 دژبخت

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 سرکارخانم امیدوار عوارض بیهوشی 8-91 01/9دوشنبه 

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 91-92 01/9دوشنبه 
بیهوشی و بیماری های 

 سیستمیک

رم افزار تولید ن مجازی سرکارخانم امیدوار

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 8-91 62/9دوشنبه 
بیهوشی و بیماری های 

 سیستمیک

رم افزار تولید ن مجازی سرکارخانم امیدوار

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 91-92 62/9دوشنبه 
آمادگی قبل از عمل)پیش 

 داروها(

یسرکارخانم سیف تولید  رم افزارن مجازی 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 8-91 0/01دوشنبه 

ارزیابی بیمار قبل از 

بیهوشی)آزمایشات ، 

 عکسبرداری و..(

یسرکارخانم سیف رم افزار تولید ن مجازی 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 91-92 0/01دوشنبه 

ارزیابی بیمار قبل از 

بیهوشی)تعیین ریسک 

(بیهوشی،ارزیابی راه هوایی  

یسرکارخانم سیف رم افزار تولید ن مجازی 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 8-91 8/01دوشنبه 

تجهیزات و روش های پایش 

بیمار در خالل و پ  از 

 بیهوشی

 

یسرکارخانم سیف رم افزار تولید ن مجازی 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی



 91-92 8/01دوشنبه 

تجهیزات و روش های پایش 

از  بیمار در خالل و پ 

 بیهوشی

یسرکارخانم سیف رم افزار تولید ن انالین 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 اداره راه هوایی 8-91 01/01دوشنبه 

یسرکارخانم سیف رم افزار تولید ن مجازی 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 91-92 01/01دوشنبه 

بی حسی منطقه 
 اپیدورال( -ای)اسپینال
 

یسرکارخانم سیف افزار تولید رم ن مجازی 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 بیهوشی ترکیبی 8-91  66/01 دوشنبه

رم افزار تولید ن مجازی سرکارخانم امیدوار

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

کنترل درد حاد  یسرو 91-92  66/01دوشنبه   سرکارخانم امیدوار 

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 8-91  69/01دوشنبه 

بلوک های عصبی جهت 
 کنترل دردهای حاد 

 

 سرکارخانم امیدوار

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 91-92  69/01دوشنبه 
تا مبحث تجهیزات به جز مبحث عوارض بیهوشی و بیماری از مبحث هوشبرهای وریدی امتحان میان ترم 

 های سیستمیک

 91-92  2/00دوشنبه 

بی -بی دردی مداوم اپیدورال
  دردی تحت کنترل بیمار

 

 سرکارخانم امیدوار

رم افزار تولید ن انالین 

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 91-92  03/00دوشنبه 
 مزمن یکنترل درد ها

درد در اطفال کنترل  
 سرکارخانم امیدوار

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 91-92 61/00دوشنبه 
ات مایع ،کنترل و تجویز خون

 و تنظیم الکترولیت ها
یسرکارخانم سیف  

رم افزار تولید ن مجازی

 توامح

 تکلیف

 آزمون پایانی

 

 

 "قابل توجه دانشجویان گرامی"

 اقدام فرمایید.دانشکده پرستاری نسبت به هماهنگی با واحد آموزش  ،خواهشمند است جهت تاریخ امتحان میان ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


