
 
 

 

  

 
 

 

 

در نیمسال دوم  98دی روبیهوشی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته هوشبری ومراقبت های پس از (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 98-99سال تحصیلی 

 

 جلسه اول
 

 بریکارشناسی ناپیوسته هوش مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبری  گروه آموزشی:              پرستاری :دانشکده

 12/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  
 نظری نوع واحد:

 
 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:
 يخانم سيف: سركار مدرس دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

   ویژگی و استاندارد های بخش  ریکاوریعنوان درس : 

 آشنا گردند. ریکاوریبخش  استاندارد های مشخصات و  ،دانشجویان با ویژگی  هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 
 را بيان نمايد.  ريکاوری بخش مشخصات .1
 .ريکاوری را توضيح دهد بخشاستاندارد های  .2

 ريکاوی را توضيح دهد. بخشخچه ريتا .3

 بخش ريکاوری را تعريف نمايد. .4

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

 دقيقه    10   :مدت زمان مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 

 دوم  جلسه
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 19/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 
 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 ريکاوری بخش  تجهيزات موجود در عنوان درس : 

 ا گردند.شنآ یکاوری و کاربرد آن هابخش ر با انواع تجهیزات موجود در  هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 انواع تجهیزات موجود در اتاق ریکاوری را نام ببرد. .1

 را شرح دهد.ریکاوری مشخصات تجهیزات در اتاق  .2

 دستگاه ها رابداند.نحوه کار با انواع  .3

 ضرورت استفاده از هر کدام از وسایل موجود در اتاق ریکاوری را بداند. .4

 .انواع دستگاه مانیتورینگ را نام ببرد .5

 قسمت های مختلف دستگاه مانیتورینگ را نام ببرد. .6

 دستگاه مانیتورینگ را بداند.ی نحوه تنظیم آالرم ها .7

 دستگاه مانیتورینگ را توضیح دهد.نحوه کاربرد هر کدام از قسمت های  .8

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20 مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سومجلسه  

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 26/11/98 س :رائه درتاريخ ا 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 
 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 ریکاوری بخش    تجهیزات موجود در  ن درس : واعن

 آشنا گردند. یکاوری و کاربرد آن هابخش ر با انواع تجهیزات موجود در  هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 ..انواع نحوه اندازه گیری فشار خون را توضیح دهد.1

 . قسمت های مختلف انکوباتور را نام ببرد.2

 ا نام ببرد.اکسی متر ر دستگاه پالس. قسمت های مختلف 3

 . نحوه کاربرد دستگاه پالس اکسی متر را توضیح دهد.4

 انواع دستگاه دفیریالتور را نام ببرد.. 5

 . قسمت های مختلف دستگاه دفیریالتور را نام ببرد.6

 . مشخصات ترالی اورژانس را توضیح دهد.7

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointوایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ک و ماژیامکانات آموزشی : 

 1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 جلسه چهارم
 

 سته هوشبریکارشناسی ناپیو مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 3/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 نم سيفيمدرس: سركار خا دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 اكسيژن تراپي عنوان درس : 

 و نحوه کاربرد آن ها آشنا گردد. با انواع وسایل اکسیژن تراپیهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 .اندیکاسیون های تجویز اکسیژن را بداند .1

 انواع وسایل اکسیژن تراپی رانام ببرد. .2

 کسیژن تراپی را شرح دهد.نحوه کاربرد هر کدام از وسایل ا .3

 معایب هر کدام از وسایل اکسیژن تراپی را بداند.مزایا و  .4

 عالیم مسمومیت با اکسیژن را شرح دهد. .5

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 1390اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر.صول مراقبت های ویژه در ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.ا منبع درس  :

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 پنجمجلسه  
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 10/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      س از بيهوشيهای پ مراقبتنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 عوارض بيهوشي عنوان درس : 

 آشنا گردد.  اشی از بیهوشی در اتاق ریکاوریعوارض ن  با انواعهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 اید. بیان نم  بخش ریکاوری علل انسداد راه هوایی فوقانی بعد از بیهوشی را در   .1

 . را شرح دهد  انسداد راه هوایی فوقانی  راه های درمان  .2

 .درمان عوارضی مانند لرزرا بیان کند علل، عالئم و   .3

 .را بیان کند   رضی مانند تحریک پذیری علل، عالئم و درمان عوا  .4

 .را بیان کند   علل، عالئم و درمان عوارضی مانند درد  .5

 .تهوع و استفراغ را بیان کند   مانند علل، عالئم و درمان عوارضی   .6

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 .1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. :  درس منبع

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  دی و نتیجه گیری بن جمع •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 ششمجلسه  
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 17/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1دانشجويان  :تعداد 

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 هوشي عوارض بيعنوان درس : 

 آشنا گردد.  با انواع عوارض ناشی از بیهوشی در اتاق ریکاوریهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 ریکاوری را شرح دهد. عوارض گردش خون در   .1

 .را بیان کند   افزلیش و کاهش فشار خون   مانند علل، عالئم و درمان عوارضی   .2

 .را بیان کند   اریتمی ها   مانند علل، عالئم و درمان عوارضی   .3

 .را بیان کند   تاخیر در بیداری   مانند الئم و درمان عوارضی  ، ع علل  .4

 . بداندعوارض احتمالی روش های اسپاینال و اپیدورال  را   .5

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 .1390هبودی.تهران.جامعه نگر.مراقبت های ویژه در اتاق ب ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول منبع درس  :

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 هفتمجلسه  
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 16/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      وشيپس از بيه مراقبت هاینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 شوکعنوان درس : 

 د.آشنا گرد  و علل آن  شوکبا انواع    هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 انواع شوک را بشناسد.  .1

 عالیم انواع شوک را شرح دهد.  .2

 را توضیح دهد.   علل، عالیم و راه های درمانی شوک هیپوولمیک  .3

 علل، عالیم و راه های درمانی شوک کاردیوژنیک را توضیح دهد.  .4

 علل، عالیم و راه های درمانی شوک سپتیک را توضیح دهد.  .5

 ک آنافیالکتیک را توضیح دهد. ه های درمانی شو علل، عالیم و را  .6

  ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 . 1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. ▪

 1383.وان مفرده. مالحت نیک رمراقبت های ویژ ▪

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5ان :زم مدت  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 شتمجلسه ه
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 23/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 جناب آقای دكتر والي پورمدرس:  دقيقه 90مدت كالس: 

 1398/ 11/ 6تاريخ بازنگری: 

. 

 در ريکاوری  شيوه های كنترل درد : عنوان درس 

 اشنا گردد. در ریکاوری با شیوه های کنترل درد هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 
 انواع درد را نام ببرد.. 1
 یکاوری را بیان نماید.ر. علل بروز درد در 2
 انواع روش های کنترل درد را نام ببرد.. 3

  ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointید )ماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 .1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. 
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 سش و پاسخ و استراحت  پر ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نهمجلسه  

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               بریهوشگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 )مجازی( 30/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2حد:تعداد وا

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 

 1398/ 11/ 6تاريخ بازنگری: 

. 

 ریکاوری شیوه ترخیص بیمار از    -چگونگی ثبت و گزارش اطالعات بیماران در ریکاوری    -چگونگی پذیرش بیمار، حمل و نقل بیمار عنوان درس : 

  تارخیص بیماار از ریکااوری   شایوه   وریکااوری ی ثبت و گزارش اطالعات بیماران در  چگونگ    -ار، حمل و نقل بیمار چگونگی پذیرش بیم با هدف کلی درس : 

 آشنا گردد. 

 اهداف جزئی : 
 ببرد. تی در زمان پذیرش بیمار به ریکاوری از پرستار بیهوشی اخذ نماید را نام  س اطالعاتی که بای  ▪

 به ریکاوری را بداند.   مراقبت های زمان حمل و نقل بیمار از اتاق عمل  ▪

 اطالعاتی که در زمان پذیرش بیمار به ریکاوری بایستی ثبت گردد را بداند.  ▪

 . برنامه ترخیصی بیمار از ریکاوری را توضیح دهد  ▪

 معیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری را نام ببرد.  ▪

 معیار آلدرت ترخیص نماید.   بتواند بیمار را با توجه به  ▪

 پایی را نام برده ونحوه محاسبه آن را توضیح دهد. معیارهای ترخیص بیمار سر  ▪

  منبع درس  :
 .1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر.

Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 
 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دهمجلسه 
 
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                یپرستار :دانشکده

 )مجازی( 6/2/99 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 مراقبت های عمومي در اتاق ريکاوری عنوان درس : 

 آشنا گردد.  با مراقبت های عمومي در اتاق ريکاوریهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 
 بعد از عمل را توضیح دهد. قلبی  بت های مراق.1
 مراقبت های تنفسی بعد از عمل را توضیح دهد.  .2

 مراقبت های  عصبی بعد از عمل را توضیح دهد.  .3

 مراقبت های  کلیوی بعد از عمل را توضیح دهد.  .4

 بعد از عمل را توضیح دهد.   گوارشیمراقبت های  .5

 افتی و خروجی را توضیح دهد.نحوه محاسبه میزان مایعات دری.6

 نحوه کنترل پانسمان و میزان درناژ را بیان نماید.. 7
 ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 . 1390هران.جامعه نگر.ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.ت •

 آخرین ویرایشرونر، سودارث ، مراقبت های عمومی از بیمار بعد از عمل جراحی، ب •

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 قهدقي   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 يازدهمجلسه  
 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 13/2/99 : تاريخ ارائه درس 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 راقبت های ويژه در اعمال  جراحي مختلف م عنوان درس :

 آشنا گردد. اقبت های ويژه در اعمال  جراحي مختلفمربا هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 
 .را توضيح دهددر بخش ريکاوری  جراحي چشم  اعمال بعد ازمراقبت های ويژه  .1

 را توضيح دهدری در بخش ريکاو  گوش و  حلق و بينياعمال جراحي  بعد ازمراقبت های ويژه  .2

 .را توضيح دهدتانسيلکتومي در بخش ريکاوری اعمال جراحي  بعد ازمراقبت های ويژه  .3

 .را توضيح دهدسپتوپالستي در بخش ريکاوری اعمال جراحي  بعد ازمراقبت های ويژه  .4

 را توضيح دهددر بخش ريکاوری  فک و صورتاعمال جراحي  بعد ازمراقبت های ويژه  .5

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانی       روش آموزش :    

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 .1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 تراحت  پرسش و پاسخ و اس ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دوازدهمجلسه  
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 20/2/99 درس :تاريخ ارائه  98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 هرا سيفيز مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: سركار خانم سيفي دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

 راقبت های ويژه در اعمال  جراحي مختلف معنوان درس : 

 آشنا گردد. اقبت های ويژه در اعمال  جراحي مختلفمربا هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 
 .در بخش ريکاوری را توضيح دهدمراقبت های ويژه بعد از اعمال جراحي كرانيوتومي    .1

 .را توضيح دهددر بخش ريکاوری   قلباعمال جراحي  بعد ازمراقبت های ويژه  .2

 .را توضيح دهددر بخش ريکاوری   قفسه سينهاعمال جراحي  بعد ازمراقبت های ويژه  .3

 .را توضيح دهدتيروئيدكتومي در بخش ريکاوری اعمال جراحي  بعد ازمراقبت های ويژه  .4

 را توضيح دهداطفال در بخش ريکاوری اعمال جراحي  بعد ازهای ويژه  مراقبت .5

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :           

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 .1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 جلسه سيزدهم

 
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 27/2/99 درس :تاريخ ارائه  98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 جناب آقای دكتر والي پورمدرس:  دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

   داروهای مصرفي در ريکاوری عنوان درس : 

 اشنا گردد.   داروهای مصرفي در ريکاوری انواع با   هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 . داروهای مورد مصرف در ریکاوری را نام ببرد  .1

 . د های موجود در ریکاوری را بیان کن موارد استفاده از دارو   .  .2

 کنتراندیکاسیون داروهای اینوتروپ مثبت در ریکاوری را توضیح دهد. اندیکاسیون و   .3

 کاوری را توضیح دهد. اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون داروهای آنتی کلینرژیک در ری  .4

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو اپی نفرین در ریکاوری را توضیح دهد.  .5

 اوری را توضیح دهد. اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون داروهای بتابالکر در ریک  .6

  ، پرسش و پاسخ  سخنرانیروش آموزش :            

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 .1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم 
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:               هوشبریگروه آموزشی:                پرستاری :دانشکده

 3/10/99 رس :تاريخ ارائه د 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:      مراقبت های پس از بيهوشينام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجويان  :

 زهرا سيفي مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مدرس: جناب آقای دكتر والي پور دقيقه 90مدت كالس: 

 5/11/1398تاريخ بازنگری: 

. 

   داروهای مصرفي در ريکاوری نوان درس : ع

 اشنا گردد.   داروهای مصرفي در ريکاوری انواع با   هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو امینوفیلین در ریکاوری را توضیح دهد.  .7

 . اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون داروهای بی حسی موضعی در ریکاوری را توضیح دهد  .8

 در ریکاوری را توضیح دهد.   سولفات منیزیم   اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو   .9

 در ریکاوری را توضیح دهد.   گلوکونات کلسیم    اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو  .10

 در ریکاوری را توضیح دهد.    کربنات سدیم اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو   .11

 یتال  در ریکاوری را توضیح دهد. اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو دیژ  .12

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو انسولین  در ریکاوری را توضیح دهد.  .13

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو های افدرین و فنیل افرین  در ریکاوری را توضیح دهد.  .14

 ، پرسش و پاسخ  سخنرانی : روش آموزش

 (Power pointپروژکتور، اسالید ) ماژیک و وایت برد، ویدئوامکانات آموزشی : 

 .1390ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقيقه 35مدت زمان :    

 دقيقه   15مدت زمان :    

 دقيقه   20مدت زمان:      

 دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری  •

 دقيقه    5مدت زمان :  ارزشیابی درس •

 
 
 
 


