
 
 

 
 

 99-0011درس بیهوشی و مراقبت های آن در نیمسال اول سال تحصیلی ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس            

 اول جلسه
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 39/6/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تعريف و تاريخچه بیهوشی:  جلسهعنوان 

 و تعاریف مربوط به بیهوشی را بیان نماید.  تاریخچه بیهوشی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 تاريخچه بیهوشی را بیان نمايد. .0

 نقش ها و حوزه کاری در بیهوشی را توضیح دهد.  .3

 نحوه پیدايش هر کدام از داروهای بیهوشی را بداند. .9

 اولین داروی بیهوشی کشف شده را بشناسد. .0

 بیهوشی جديد و قديم را نام ببرد.تفاوت داروهای  .1

 انجمن های مربوط به بیهوشی را بشناسد. .6

 بیهوشی متعادل را تعريف کند. .7

 تفاوت بیهوشی جنرال و بیهوشی رژيونال را بداند. .8

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 جلسه دوم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 91/6/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آشنايی با هوشبرهای داخل وريدی و مکانیسم اثر آن ها:  جلسهعنوان 

 داروهای بیهوشی داخل وریدی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد. -1

 دهد.مکانیسم اثر داروهای بیهوشی وریدی را توضیح  -2

 اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند. -8

 مصارف بالینی هر کدام از داروهای بیهوشی وریدی را شرح دهد. -4

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  آزمونعنوان و نوع 

  منبع درس :
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 6/7/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      مراقبت های آنبیهوشی و نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آن ها:  جلسهعنوان 

 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را نام ببرد. هوشبرهای استنشاقیانواع  -1

 را توضیح دهد. هوشبرهای استنشاقیمکانیسم اثر داروهای  -2

 بشناسد.فارماکوکنتیک هوشبرهای استنشاقی را  -8

 در ریه را بداند. اقیعوامل تعیین کننده فشار هوشبرهای استنش -4

 ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد. -5

 اثرات هر کدام از داروهای بیهوشی بر سیستم های مختلف بدن را بداند. -1

 را شرح دهد. هوشبرهای استنشاقیمصارف بالینی هر کدام از  -7

 انتشاری را توضیح دهد.پدیده هیپوکسی  -3

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه.  .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 



 
 

 جلسه چهارم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 09/7/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06:  تعداد دانشجويان

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آشنايی با شل کننده ها ی عضالنی و مکانیسم اثر آن ها : جلسهعنوان 

 را بشناسد.داروهای شل کننده عضالت و آنتاگونیست آنها :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .را نام ببرد  دپالریزان داروهای شل کننده عضالنی -1

  .را نام ببرد  غیر دپالریزان داروهای شل کننده عضالنی -2

 تفاوت داروهای شل کننده دپالریزان و غیر دپوالریزان را بیان نماید. -8

  اثر داروهای شل کننده عضالنی دپالریزان را بیان نماید.مکانیسم  -4

 مکانیسم اثر داروهای شل کننده عضالنی غیر دپالریزان را بیان نماید.  -5

 اثرات داروهای شل کننده عضالنی را بر سیستم های مختلف بدن را بداند. -1

 نحوه مانیتورینگ اثرات  داروهای شل کننده غیر دپالریزان را بداند. -7

 آنتاگونیست داروهای شل کننده غیر دپالریزان را نام ببرد. -3

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831.نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 



 
 
 

 جلسه پنجم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 31/7/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 06تعداد دانشجويان  :  عملی -نظری نوع واحد:

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 داروهای مخدر  و مکانیسم اثر آنها:  جلسهعنوان 

 را بشناسد. داروهای مخدر  و مکانیسم اثر آنها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 د.نام ببرانواع داروهای مخدر را  -1

 مکانیسم اثر داروهای مخدر را توضیح دهد.  -2

 توضیح دهد.اثرات داروهای مخدر بر سیستم های مختلف بدن را  -8

 مصارف بالینی داروهای مخدر را بداند.  -4

 را نام ببرد. هاانتاگونیست مخدر -آگونیست -5

 خدر را نام ببرد.آنتاگونیست داروهای م -1

 را بیان نماید.عوارض جانبی آنتاگونیست داروهای مخدر  -7

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831پزشکی اصفهان .نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم  .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 



 
 جلسه ششم

 
      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد

 37/7/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  
 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آنها:  جلسهعنوان 

 .داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 داروهای بی حسی موضعی  را نام ببرد.انواع  -0

 داروهای بی حسی موضعی آمیدی را نام ببرد. -2

 داروهای بی حسی موضعی استری را نام ببرد. -8

 تفاوت داروهای بی حسی موضعی آمیدی و استری را بداند. -4

  مکانیسم اثر داروهای بیحسی موضعی را بیان نماید. -5

 بیحسی موضعی را بداند.فارماکوکینتیک داروهای  -1

 .عوارض داروهای بیحسی موضعی را بیان نماید -7

 مصارف بالینی داروهای بی حسی موضعی را بیان نماید. -8

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 اعالم خواهد شد. متعاقبا:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هفتم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 00/8/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      مراقبت های آنبیهوشی و نام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 داروهای پريمديکاسیون:  جلسهعنوان 

 .انواع داروهای پریمدیکاسیون و مصارف بالینی آن ها را بداند:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را بشناسد.داروهای پریمیدیکاسیون  -1

 مکانیسم اثر داروهای پریمیدیکاسیون  را بیان نماید. -2

 .مصارف بالینی هر کدام از داروهای پریمیدیکاسیون را بداند -8

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831.نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 08/8/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آماده سازی بیمار برای بیهوشی و انتخاب تکنیک بیهوشی:  جلسهعنوان 

 .تکنیک  بیهوشی را بداندنحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی و نحوه انتخاب :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 موارد ارزیابی قبل از عمل را نام ببرد. .1

 نحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی را بداند. .2

 نحوه اداره بیماران قبل از عمل در بیماران با مشکالت کلیوی، قلبی و..... را توضیح دهد. .8

 نحوه مصرف داروها قبل از عمل توضیح دهد. .4

 دستورالعمل ناشتایی بیمار قبل از عمل را توضیح دهد. .5

 عوامل موثر در انتخاب  تکنیک بیهوشی را نام ببرد. .1

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 شد.متعاقبا اعالم خواهد :  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 نهم جلسه
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 31/8/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 06تعداد دانشجويان  :  عملی -نظری نوع واحد:

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم های انتقال بیهوشی:  جلسهعنوان 

 .را بداند قسمت های مختلف دستگاه بیهوشی و وسایل مورد نیاز بیهوشی در بیهوشی عمومی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 قسمت های مختلف ماشین بیهوشی را نام ببرد. -1

 انواع سیستم های بیهوشی را نام ببرد. -2

  کاربرد هر کدام از سیستم های بیهوشی را بیان نماید. -8

 از سیستم های بیهوشی را بیان نماید.مزایا و معایب هر کدام  -4

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه دهم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 3/9/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مديريت راه هوايی:  جلسهعنوان 

 .نحوه مدیریت را هوایی در بیماران کاندید بیهوشی را بداند:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 روش های ارزیابی راه هوایی را بیان نماید. .1

 انواع روش های باز کردن راه هوایی را بداند. .2

 عوارض،قبل، حین و بعد از لوله گذاری داخل تراشه را شرح دهد. .8

 تفاوت راه هوایی در شیرخواران و بزرگساالن را بیان نماید. .4

 بیان نماید.اندیکاسیون های انتوباسیون داخل تراشه را  .5

 تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بشناسد .1

  موارد کاربرد تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بیان نماید.  .7

 قسمت های مختلف لوله تراشه را توضیح دهد. .3

 نحوه خارج سازی لوله تراشه را توضیح دهد. .3

 معیارهای خارج سازی لوله تراشه را بداند. .11

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113میلرمبانی بیهوشی  .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 



 
 
 
 

 جلسه يازدهم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 9/9/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مانتیتورينگ حین بیهوشی:  جلسهعنوان 

 .را بشناسدانواع تجهیزات مونیتورینگ  حین بیهوشی  و خطرات ناشی از بیهوشی   : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 ز بیمار طی بیهوشی را بیان نماید.ا مراقبت .1

 طرات و عوارض بیهوشی را شرح دهند.خ .2

 نام ببرد.انواع تجهیزات مورد استفاده حین بیهوشی را  .8

 کاربرد هر کدام از تجهیزات مورد استفاده را بیان نماید. .4

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه دوازدهم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 06/9/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بی حسی اسپینال : جلسهعنوان 

 را بشناسد. تکنیک بی حسی اسپینال:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع تکنیک های بیحسی اسپینال را بداند. -1

 عوارض بی حسی اسپینال را شرح دهد. -2

 را توضیح دهد.تفاوت بی حسی اسپینال و اپیدورال  -8

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های  بیحسی اسپینال را بیان نماید. -4

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . نقیبی، .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سیزدهم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:               پرستاری:   هدانشکد
 39/9/99 تاريخ ارائه درس : 0999-0011سال تحصیلی  :  

 09-01ساعت:                         يکشنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بی حسی اپیدورال  :  جلسهعنوان 

 را بشناسد. تکنیک بی حسی اپیدورال:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع تکنیک های بیحسی اپیدورال را بداند. -1

 عوارض بی حسی اپیدورال را شرح دهد. -2

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های  بیحسی اپیدورال را بیان نماید. -8

 اپیدورال را توضیح دهد. -بیهوشی توام اسپینال  -4

 قبل از تکنیک بی حسی اپیدورال را توضیح دهد.نحوه آماده سازی بیمار  -5

 عوامل موثر بر مدت بلوک بی حسی را نام ببرد. -1

          مجازیروش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی:  امکانات آموزشی

 تکلیف          :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  : منبع درس
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .1

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .2

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  01مدت زمان:       قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :  

 -مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:   

  مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 
 
 
 
 



 99-0011طرح درس جلسات عملی بیهوشی و مراقبت های آن در نیمسال اول سال تحصیلی 
 

 جلسه اول
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:                 پرستاری:   هدانشکد

 0999-0011سال تحصیلی  :  
 تاريخ ارائه درس :

،زمان برگزاری جلسات حضوری متعاقبا  09با توجه به شیوع بیماری کوويد  
 .اعالم خواهد شد

 8-01ساعت:                         شنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تجهیزات راه هوايی سوپرا گلوتیک:  جلسهعنوان 

 تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک  را بشناسد و بکار ببرد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع تجهیزات سوپراگلوتیک را بشناسد. .1

 .انواع سایزهای ایروی را بیان نماید  .2

 اندازه مناسب ایروی دهانی و بینی را تعیین نماید. .8

  را به درستی انجام دهد.  LMAروش جایگذاری .4

 را به نحو صحیح انجام دهد. AIR WAYجایگذاری  .5

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرين بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  رم افزار تولید محتوای الکترونیکی،ن:  امکانات آموزشی

          /تمرين عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .نقیبی، خسرو و  .8

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .4

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  1مدت زمان:       های حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه91مدت زمان :    

 دقیقه  01مدت زمان :    

 دقیقه   31مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 01مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 جلسه دوم

 
      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:                 پرستاری:   هدانشکد

 0999-0011سال تحصیلی  :  
  تاريخ ارائه درس :

،زمان برگزاری جلسات حضوری متعاقبا  09با توجه به شیوع بیماری کوويد 
 اعالم خواهد شد

 8-01ساعت:                         شنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

   تکنیک های اداره راه هوايی:  جلسهعنوان 

 تهویه مناسب با آمبوبگ و ماسک صورت را انجام دهد.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 نماید.قسمت های مختلف آمبوبگ را بیان  -1

 قسمت های مختلف ماسک را توضیح دهد. -2

 تهویه مناسب با آمبوبگ و ماسک صورت را به روش و تعداد صحیح انجام دهد. -8

 
 قرارگیری ماسک  بر روی صورت را به نحو صحیح انجام دهد. -4

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرين بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرين عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .نقیبی، خسرو و  .5

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .1

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  1مدت زمان:       های حضوری تکمیل گردد.( )این قسمت صرفا جهت کالس:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه91مدت زمان :    

 دقیقه  01مدت زمان :    

 دقیقه   31مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 01مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سوم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:                 پرستاری:   هدانشکد

 0999-0011سال تحصیلی  :  
  تاريخ ارائه درس :

،زمان برگزاری جلسات حضوری متعاقبا  09با توجه به شیوع بیماری کوويد 
 اعالم خواهد شد

 8-01ساعت:                         شنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ماشین بیهوشی:  جلسهعنوان 

 قسمت های مختلف ماشین بیهوشی  را بشناسد وعملکرد دستگاه بیهوشی را چک نماید.:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بیهوشی را نام ببرد.قسمت های مختلف ماشین  .1

 قسمت های مختلف دستگاه بیهوشی بیهوشی را به درستی وصل نماید. .2

 عملکرد دستگاه بیهوشی را به درستی چک نماید. .8

 
 بتواند به طرز صحیح میزان حجم جاری و تعداد تنفس را متناسب با بیمار تنظیم نماید. .4

                                                        سخنرانی ،فیلم های آموزشیروش آموزش :  

 ماژیک و وایت برد نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرين عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .نقیبی، خسرو و همکاران.  .7

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .3

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  1مدت زمان:       حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه91مدت زمان :    

 دقیقه  01مدت زمان :    

 دقیقه   31مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 01مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 
 

 جلسه چهارم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:                 پرستاری:   هدانشکد

 0999-0011سال تحصیلی  :  
  تاريخ ارائه درس :

،زمان برگزاری جلسات حضوری متعاقبا  09با توجه به شیوع بیماری کوويد 
 اعالم خواهد شد

 8-01ساعت:                         شنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

   تکنیک های اداره راه هوايی:  جلسهعنوان 

 داخل تراشه در بزرگساالن را به درستی انجام دهد.انتوباسیون :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 را بداند.سایزهای مختلف لوله تراشه  .1

 قسمت های مختلف لوله تراشه را بیان نماید. .2

 تفاوت الرنگسکوپ خمیده و میلر را بیان نماید. .8

 وسایل مورد نیاز برای اینتوباسیون را نام ببرد. .4

 انتوباسیون داخل تراشه را به درستی انجام دهد. .5

 موارد جهت تایید لوله گذاری داخل تراشه را ذکر نماید. .1

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرين بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی،:  امکانات آموزشی

          /تمرين عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 اعالم خواهد شد.متعاقبا :  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .3

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113مبانی بیهوشی میلر .11

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  1مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه91مدت زمان :    

 دقیقه  01مدت زمان :    

 دقیقه   31مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 01مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 

 جلسه پنجم
 

      کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل            مقطع / رشته تحصیلی:            اتاق عمل       گروه آموزشی:                 پرستاری:   هدانشکد

 0999-0011سال تحصیلی  :  
  تاريخ ارائه درس :

،زمان برگزاری جلسات حضوری متعاقبا  09با توجه به شیوع بیماری کوويد 
 اعالم خواهد شد

 8-01ساعت:                         شنبهروز:      بیهوشی و مراقبت های آننام درس )واحد(  :  
 عملی -نظری نوع واحد:

 
 06تعداد دانشجويان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: واحد  3 تعداد واحد:
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 91مدت کالس: 

 99شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

   تکنیک های اداره راه هوايی:  جلسهعنوان 

 انجام دهد.انتوباسیون داخل تراشه در نوزادان  را به درستی :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 سایزهای مختلف لوله تراشه را بداند. .1

 قسمت های مختلف لوله تراشه را بیان نماید. .2

 تفاوت الرنگسکوپ خمیده و میلر را بیان نماید. .8

 وسایل مورد نیاز برای اینتوباسیون اطفال را نام ببرد.  .4

 انتوباسیون داخل تراشه را به درستی انجام دهد. .5

 تایید لوله گذاری داخل تراشه را ذکر نماید و انجام دهد. موارد جهت .1

 تفاوت راه هوایی نوزادان و بزرگساالن را بیان نماید. .7

                                                        ،فیلم های آموزشی موالژ سخنرانی ، تمرين بر رویروش آموزش :  

 موالژماژیک و وایت برد،  محتوای الکترونیکی،نرم افزار تولید :  امکانات آموزشی

          /تمرين عملیتکلیف :    فعالیت آموزشی

 متعاقبا اعالم خواهد شد.:  عنوان و نوع آزمون

  منبع درس :
 1831نقیبی، خسرو و همکاران. اصول بیهوشی و مراقبت های ویژه. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . .11

 1831.مترجمین دکتر جواد صادقی وهمکاران. 2113میلرمبانی بیهوشی  .12

3.Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 دقیقه  1مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه91مدت زمان :    

 دقیقه  01مدت زمان :    

 دقیقه   31مدت زمان:     

  دقیقه  1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 01مدت زمان :     )تمرین عملی( ارزشیابی درس 

 


