
  

 
 

 

 وستهیپ نا یکارشناس انیدانشجو روش های بیهوشی در جراحی های اختصاصی ترکیبی (COURSE PLAN)طرح دوره 

 ۱۴۰۱-۱۴۰2یلیتحصسال  دومدر نیم سال  ۱۴۰۰یهوشبر

 

در این درس دانشجو با روش های آماده سازی بیمار جهت القا بیهوشی عمومی، بی حسی ناحیه ای و  معرفی درس:

بکارگیری روش های مختلف در بیهوش ساختن و هوش آوردن بیماران در جراحی های تخصصی آشنا شده و توانایی 

ران را کسب می نماید. استاد مربوطه در استفاده از وسایل و تجهیزات حمایت حیاتی و مراقبت مطلوب از این بیماالزم 

زم را انجام دهد. جهت این المی تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی 

 : کارشناسی  ناپیوسته هوشبریمقطع و رشته تحصیلی    هوشبریگروه آموزشی:  )س(  الرستان نبیحضرت ز یپرستار دانشکده : 

 واحد ۴  :  تعداد واحد یاختصاص یها یدر جراح یهوشیروش ب :  نام درس

 ساعت )نظری( 68   نوع واحد :

   ۱۳-۱۵شنبه  سهروز و ساعت برگزاری کالس:  و اداره درد یهوشیب یها کیتکنپیش نیاز:

 ۱۵-۱۷ سه شنبه

 8-۱۰شنبه چهار

 کالس -دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

                                              لیال احمدی الری  سرکار خانم مسئول برنامه : 

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

 -جناب آقای دکتر وقارفرد-جناب آقای دکتر رحیمی –سرکار خانم  لیال احمدی الری  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

           ی                                           دکتر شاکر آقای جناب –دژبخت  یجناب آقا

 آدرس پست الکترونیکی:                                                            ۵22۴۵۰۰9شماره تماس دانشکده:   

Dejbakht@gmail.com ،Amin.shakeri59@yahoo   ،Elnaz_ahmadi71@yahoo.com   

 سرکار خانم لیال احمدی الریتهیه و تنظیم : 

 ۱۴۰۱ماه  بهمن بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

mailto:Dejbakht@gmail.com
mailto:Amin.shakeri59@yahoo
mailto:Elnaz_ahmadi71@yahoo.com


درس دو تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه 

 .ت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شددهد، در غیر این صور

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 استخوان و مفاصل یدر جراح یهوشیب

 ینیگوش و حلق و ب یدر جراح یهوشی.ب 2

 چشم یدر جراح یهوشی.ب 3

 قلب یدر جراح یهوشی.ب 4

 توراکس یدر جراح یهوشی.ب 5

 مغز و اعصاب یدر جراح یهوشی.ب 6

 در تروما یهوشی.ب 7

 فک و صورت کیستالپ یدر جراح یهوشی.ب 8

 یعموم یدر جراح یهوشی.ب 9

 زنان یدر جراح یهوشی.ب 11

 هیکل وندیو پ یتناسل-یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشی.ب 11

 یآندوسکوپ ،یپاراسکوپالدر  یهوشی.ب 12

 در خارج از اتاق عمل یهوشی.ب 13

 کودکان و نوزادان یها یدر جراح یهوشی.ب 14

 در سالمندان یهوشی.ب 15

 یدر سوختگ یهوشی.ب 16

 اورژانس مارانیدر ب یهوشی.ب 17

 ییسرپا مارانیدر ب یهوشی.ب 18
 

 ف کلیاهدا 

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

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد. یقلب کیسکمیا یها یماریب 

 دهد. حیرا توض یکرونر انیشر یماریب 

 را عنوان کند. یقلب مارانیب یصیتشخ یتست ها 

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

 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 

 قلب را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نیح یمراقبت ها 

 دیقلب را عنوان نما یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 دینما انیقلب را ب یکنترل درد بعد از عمل در جراح یروش ها. 

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



 در حضور یهوشیاداره بCHF دیرا عنوان نما. 

 قلب اطفال را شرح دهد. یدر جراح یهوشینحوه ب 

 

 هدف کلی 

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

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیرا توض یویمزمن ر یها یماریب 

 را شرح دهد. یویمزمن ر یها یماریدر ب یهوشیاداره ب 

 را عنوان کند. یتنفس مارانیب یصیتشخ یتست ها 

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

 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 یمراقبت ها 

 دینما انیتوراکس را ب یکنترل درد بعد از عمل در جراح یروش ها. 

 

 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 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 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 

را کسب  مارانیزم در مراقبت مطلوب از بال یمغز و اعصاب را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها

 .دینما

  اهداف اختصاصی 

 



 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد. یاریسنجش سطح هوش 

 دهد. حیداخل جمجمه را توض یتوده ها میالع 

 دینما انیفشار داخل جمجمه را ب شیافزا مالیکنترل و ع. 

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

 دیمغز و اعصاب را عنوان نما یدر جراح یهوشیب یداروها. 

 مغز و اعصاب را شرح دهد. یجراح یها شنیپوز 

 دهد. حیرا توض یدر صدمه گردن ونینتوباسینحوه ا 

 مغز و اعصاب را شرح دهد. یرا در جراح مارینحوه اداره پس از عمل ب 

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

 هدف کلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیچشم را توض یآناتوم 

 چشم را شرح دهد. یرا در جراح یقلب یرفلکس چشم 

 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 یبلوک ها. 

 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 یمراقبت ها 

 دیچشم را عنوان نما یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 هدف کلی 

زم در مراقبت مطلوب از بیماران را الروش های خاص بیهوشی در جراحی های گوش و حلق و بینی را بشناسد و توانمندی 

 .کسب نماید

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 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 

 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 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 

 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 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. کهیاداره تورننحوه 

 

 هدف کلی 

را  مارانیم در مراقبت مطلوب از بالز یفک و صورت را بشناسد و توانمند یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها

 .دیکسب نما

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 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 یخطر فشردگ 

 فک و صورت را شرح دهد. یدر جراح یهوشیب نیح یمراقبت ها 

 دیفک و صورت را عنوان نما یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 دینما انیرا بفک و صورت  یکنترل درد بعد از عمل جراح یروش ها. 

 

 هدف کلی 

در مراقبت مطلوب از بیماران را  الزم روش های خاص بیهوشی در جراحی های کلیه و مجاری ادراری را بشناسد و توانمندی

 .کسب نماید

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد. یادرار یو مجار هیکل عیشا یها یماریب 

 دینما ستیرا ل یویکل مارانیب یصیتشخ یتست ها. 

 را شرح دهد. یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشیقبل از عمل ب یآمادگ 

 دینما انیرا ب یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح یهوشیب یداروها. 

 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 یمراقبت ها 

 دینما انیرا ب یتناسل یادرار یو مجار هیکل یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 

 هدف کلی 

را  مارانیزم در مراقبت مطلوب از بال یاعضا را بشناسد و توانمند وندیپ یها یدر جراح یهوشیخاص ب یروش ها

 .دیکسب نما

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 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. 

 هدف کلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 را شرح دهد یاراسکوپالپ یو خطرات جراح ایمزا. 

 دهد حیرا توض یپاراسکوپال یدر جراح شنیو پوز تونئومیپنوموپر. 

 را عنوان کند یاراسکوپالپ یدر جراح یتورالیو ونت کیولوژیزیف راتییتغ. 

 را شرح دهد یپاراسکوپال یعوارض و درمان در جراح. 

 دینما انیرا ب یپاراسکوپال یجراح یها شنیپوز. 

 را شرح دهد یپاراسکوپال یدر جراح یهوشیدر ب یدرمان شیپ. 

 دیرا عنوان نما یپاراسکوپال یدر جراح ماریب یکاوریر. 

 هدف کلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 را شرح دهد. یمارستانیب شیاورژانس پ یدرمان یها سیسرو 

 را عنوان کند. یاورژانس مارانیدر ب یصیتشخ یو تست ها هیاول نهیمعا 

 را شرح دهد. یاورژانس یدر جراح ییراه هوا تیریمد 

 دینما انیرا ب یاورژانس یدر جراح یهوشیب یداروها. 

 دهد. حیاورژانس را توض یدر جراح یهوشیب یها کیتکن 

 هدف کلی 

 .م در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نمایدالزروش های خاص بیهوشی دربیماران ترومایی را بشناسد و توانمندی 

  اهداف اختصاصی 

 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. 

 

 هدف کلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

  را شرح دهد. یسوختگ یبندطبقه 

 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 کیداروها و تکن. 

 

 هدف کلی 

 .در مراقبت مطلوب از بیماران را کسب نمایدزم الروش های خاص بیهوشی در جراحی های اطفال را بشناسد و توانمندی 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 

 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. 

 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. 

 هدف کلی 

 .دیرا کسب نما مارانیزم در مراقبت مطلوب از بال 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 یبرخورد با عوارض حاملگنحوه. 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  آموزشیی با 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 



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

 ضمیمه نمایید:

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

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 

 

 

 

  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 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

ل تکلیف او

 کالسی
 

یعموم یها یدر جراح یهوشیروش ب ارائه مبحث   

اعضا وندیپ یها یدر جراح یهوشیروش بو   

ه حداکثر دو هفت

پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر دو 

هفته پس 

ازپایان مهلت 

پاسخ 

 دانشجویان

 مرور جلسات اول تا

  چهاردهم

وم دتکلیف 

 کالسی
ژورنال کالبارائه    

ه حداکثر دو هفت

پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر دو 

هفته پس 

ازپایان مهلت 

پاسخ 

 دانشجویان

 مرور جلسات

و سی تا  پانزدهم

  یکم



 

 

 

 

 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 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

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

 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

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

 

در  ۱۴۰۰  یورودنا پیوسته  یهوشبر انیدانشجوروش های بیهوشی در جراحی های اختصاصی جدول زمانبندی درس 

 ۱۴۰۱-۱۴۰2یلیسال تحص دوم مسالین

 تاریخ ارائه

 شنبهسه 

روش بیهوشی در 17-15

توراکسجراحی 

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15 

روش بیهوشی در 

توراکسجراحی 

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 چهارشنبه

10-8 

در  یهوشیروش ب

 قلب یها یجراح
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه  

17-15

روش بیهوشی در 

توراکسجراحی 

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 چهارشنبه

10-8 

در  یهوشیروش ب

 قلب یها یجراح
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15

روش بیهوشی در 

چشمجراحی 

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 چهارشنبه

10-8 

در  یهوشیروش ب

 قلب یها یجراح
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15

روش بیهوشی در 

چشمجراحی 

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15

روش بیهوشی در 

سالمندان

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  



 چهارشنبه

10-8 

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 یسوختگ
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

17-15

روش بیهوشی در 

الپاراسکوپی

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 چهارشنبه

10-8 

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 اورژانس و تروما
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

آزمون 

ترم انیم  

 شنبهسه 

13-12 
۱-۱2امتحان میان ترم جلسات   

 سه شنبه

15-13 

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 کودکان و نوزادان
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه  

17-15

در  یهوشیروش ب

مغز  یها یجراح

 و اعصاب

آقای دکتر 

  رحیمی

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه 

17-15

در  یهوشیروش ب

مغز  یها یجراح

 و اعصاب

آقای دکتر 

  رحیمی

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 کودکان و نوزادان
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه 

17-15

در  یهوشیروش ب

مغز  یها یجراح

 و اعصاب

آقای دکتر 

  رحیمی

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

در  یهوشیروش ب

 یجراح

 ENTیها
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه 

17-15

در  یهوشیب روش

 هیکل یها یجراح

 یو مجار

 یادرار

آقای دکتر 

  رحیمی

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 

در  یهوشیروش ب

 یجراح

 ENTیها
 مجازی

نرم افزار 

امحتو دیتول  

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه 

15-13

در  یهوشیروش ب

 هیکل یها یجراح

 یو مجار

 یادرار

آقای دکتر 

  رحیمی

 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

 یها یجراح

 فک و کیپالست

 صورت

 مجازی
نرم افزار 

امحتو دیتول  

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 

15-13

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 اعضا  وندیپ

 یخانم احمد

  یالر

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 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 

15-13
 ارائه ژورنال کالب

 یخانم احمد

  یالر

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 شنبهسه 

17-15

در  یهوشیروش ب

 یها یجراح

 ییسرپا

دکتر  یآقا

  یمیرح

 دئویو

 پروژکتور

فیتکال  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه 

10-8 
 ارائه ژورنال کالب

ویدئو  

 پروژکتور

آزمون 

ترم انیم  

 


