
 
 

 

  

 

در نیمسال اول سال 0011دانشجویان هوشبری ناپیوسته تکنیک های بیهوشی و اداره درد  (lesson Plan)طرح درس 

 0011-0010تحصیلی 

 جلسه اول
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 62/7/0011 تاریخ ارائه درس : 0011-0010:  سال تحصیلی  
                             01-06 ساعت:             دوشنبهروز:   تکنیک های بیهوشی و اداره دردنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011شهریور ماه  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 بیهوشی کامل داخل وریدی:  جلسهعنوان 

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

 :  اختصاصیاهداف 
 .انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد 

 شی وریدی را توضیح دهد.مکانیسم اثر داروهای بیهو 

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

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

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

      تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

ی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشک  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 
 

 جلسه دوم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 62/7/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 ظرینوع واحد: ن
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 بیهوشی استنشاقیعنوان جلسه : 

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

 هداف اختصاصی : ا
 .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 

 د.ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیح ده 

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

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

 .مصارف بالینی هر کدام از هوشبرهای استنشاقی را شرح دهد 

 .پدیده هیپوکسی انتشاری را توضیح دهد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

 دقیقه 5مدت زمان :    ی و نتیجه گیری جمع بند 

 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سوم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 3/8/0011 تاریخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  
                             01-06ساعت:               دوشنبهروز:   داره دردنام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و ا

 نوع واحد: نظری
 

 6 تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 یزیولوژی و پاتوفیزیولوژی درد، تئوری های کنترل دردفعنوان جلسه : 

 فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی درد را بیان نماید.هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 .چگونگی ایجاد درد را بداند 

 .چگونگی حس و انتقال درد را شرح دهد 

  .تفسیر درد و آستانه درد را در بیماران شرح دهد 

 رای کنترل درد را نام ببرد.راهکارهای مختلف ب 

 .تئوری های مختلف در رابطه با درد را نام ببرد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202وشی میلرمبانی بیه .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

-9  Handbook of Nurse Anesthesia. Narel hout J.& et al .2001 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 3/8/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6 تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 داروهای ضد درد عنوان جلسه :

 را بشناسد. داروهای مخدر  و مکانیسم اثر آنهاهدف کلی جلسه :  

 : اهداف اختصاصی 
 .انواع داروهای مخدر را نام ببرد 

  .مکانیسم اثر داروهای مخدر را توضیح دهد 

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

  .مصارف بالینی داروهای مخدر را بداند 

 انتاگونیست مخدرها را نام ببرد. -آگونیست 

 .آنتاگونیست داروهای مخدر را نام ببرد 

 آنتاگونیست داروهای مخدر را بیان نماید. عوارض جانبی 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.ران. انتشارات تیمور زاده. تهران. گروه مترجمین وهمکا0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه پنجم
 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 01/8/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 بی حسی منطقه ای)داروهای بی حسی موضعی(عنوان جلسه : 

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

 اهداف اختصاصی : 
 .انواع داروهای بی حسی موضعی  را نام ببرد 

 میدی را نام ببرد.داروهای بی حسی موضعی آ 

 .داروهای بی حسی موضعی استری را نام ببرد 

  مقایسه نماید.داروهای بی حسی موضعی آمیدی و استری را 

 .مکانیسم اثر داروهای بیحسی موضعی را بیان نماید  

 .فارماکوکینتیک داروهای بیحسی موضعی را بداند 

  نام ببردعوارض داروهای بیحسی موضعی را. 

 روهای بی حسی موضعی را بیان نماید.مصارف بالینی دا 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.نتشارات تیمور زاده. تهران. گروه مترجمین وهمکاران. ا0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 م درس بخش دو 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 07/8/0011رائه درس : تاریخ ا 0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011ماه شهریورتاریخ تدوین / بازنگری: 
 

  بی حسی وریدیعنوان جلسه : 

 داروهای  بی حسی وریدی و مکانیسم اثر آنها را بشناسدهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .داروهای وریدی مورد استفاده در بیهوشی را نام ببرد 

  بالینی آن را نام ببردپروپوفول و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و مصارف 

 باربیتورات ها و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و مصارف بالینی آن را نام ببرد 
 بنزودیازپین ها و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و مصارف بالینی آن را نام ببرد 
 کتامین و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و مصارف بالینی آن را نام ببرد 
  های فیزیکی و شیمیایی و مصارف بالینی آن را نام ببرددکسمدتومیدین و ویژگی 
 اتومیدیت و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و مصارف بالینی آن را نام ببرد 

 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

          -فعالیت آموزشی :   

 اقبا اعالم خواهد شد.متععنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه هفتم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب ی      مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی:    هوشبر     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 07/8/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011ماه  شهریورتاریخ تدوین / بازنگری:
 

 عوارض بیهوشی عنوان جلسه : 

 عوارض مرتبط با بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای را بشناسدهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 ندی عوارض بعد از بیحسی ناحیه ای را نام ببردطبقه ب 

 عوارض سیستمیک بعد از بی حسی ناحیه ای را نام ببرد 

 عوارض مربوط به ورود نیدل در بی حسی ناحیه ای را نام ببرد 

 اقدامات جهت پیشگیری از عوارض بی حسی ناحیه ای را نام ببرد 

  را نام ببرداقدامات درمانی در مقابله با عوارض بی حسی ناحیه ای 

 مراحل مختلف بیهوشی عمومی را نام ببرد 

  عمومی را نام ببردعوارض مرتبط با هر مرحله از بیهوشی 

 عوارض مرتبط با الرنگوسکوپی را نام ببرد 

 عوارض مرتبط با اکستوباسیون را نام ببرد 

 اقدامات جهت پیشگیری از عوارض بیهوشی عمومی را بداند 

 هوشی عمومی را نام ببرد.اقدامات جهت درمان عوارض بی 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

           -فعالیت آموزشی :  

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.اده. تهران. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور ز0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05:     مدت زمان

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 



 
 
 

 جلسه هشتم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 60/8/11تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                          01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011ماه  شهریوربازنگری:  تاریخ تدوین /
 

 بیهوشی و بیماری های سیستمیک عنوان جلسه : 

 فیزیوپاتولوژی مرتبط با هر بیماری و اقدامات بیهوشی را بشناسدهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 بیماری های شایع قلبی عروقی و روشهای بیهوشی مناسب آنها را نام ببرد 

 وش های بیهوشی مناسب آنها را نام ببردبیماری های شایع کلیوی و ر 

 بیماری های شایع اندوکرین و روش های بیهوشی مناسب با آنها را نام ببرد 

 بیماری های شایع در سالمندان و روشهای بیهوشی مناسب با آنها را نام ببرد 

 بیماری های شایع کبدی و روش های بیهوشی مناسب با آنها را نام ببرد 

  

          ازیمج روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

       -فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

 دقیقه 5مدت زمان :    ندی و نتیجه گیری جمع ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 جلسه نهم

 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 60/8/11تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  شی و اداره دردنام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهو

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011ماه  شهریورتاریخ تدوین / بازنگری: 
 

 بیهوشی و بیماری های سیستمیک لسه : عنوان ج

 فیزیوپاتولوژی مرتبط با هر بیماری و اقدامات بیهوشی را بشناسدهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 بیماری های شایع قلبی عروقی و روشهای بیهوشی مناسب آنها را نام ببرد 

 دبیماری های شایع کلیوی و روش های بیهوشی مناسب آنها را نام ببر 

 بیماری های شایع اندوکرین و روش های بیهوشی مناسب با آنها را نام ببرد 

 بیماری های شایع در سالمندان و روشهای بیهوشی مناسب با آنها را نام ببرد 

 بیماری های شایع کبدی و روش های بیهوشی مناسب با آنها را نام ببرد 

          مجازی روش آموزش : 

 افزار تولید محتوای الکترونیکینرم امکانات آموزشی :  

          -فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه دهم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 0/10/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05ساعت:         روز:  دوشنبه      نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 آمادگی قبل از عمل)پیش داروها(عنوان جلسه : 

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

 اهداف اختصاصی : 
 .داروهای پریمیدیکاسیون را بشناسد 

 .مکانیسم اثر داروهای پریمیدیکاسیون  را بیان نماید 

 .مصارف بالینی هر کدام از داروهای پریمدیکاسیون را نام ببرد 

 داروها را نام ببرد. عوارض مصرف هر کدام از 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

         -فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.تهران . گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده.0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05  مدت زمان :  

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه یازدهم
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 8/0/11: تاریخ ارائه درس  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011وین / بازنگری: شهریور ماه تاریخ تد
 

 ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی)آزمایشات ، عکسبرداری و..(عنوان جلسه : 

 آمادگی های الزم در مرحله قبل از بیهوشی بویژه در جراحی های تخصصی را بیان نماید.هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 م ببرد.آزمایشات الزم قبل از عمل را جهت بیماران نا 

 .میزان نرمال یا طبیعی آزمایشات تشخیصی را بداند 

 .موارد غیر طبیعی را بتواند به طور صحیح تشخیص دهد 

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

  مشاوره مورد نیاز بیمار را بداند. 

 .بر اساس جواب مشاوره بتواند تصمیم گیری نماید 

 دار زمان مورد نیاز جهت ناشتا قبل از عمل جراحی به تفکیک گروه سنی بیان نمایدمق 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

           -فعالیت آموزشی 

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202یلرمبانی بیهوشی م .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 وشبریه کارشناسی ناپیوسته گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 05/0/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی)تعیین ریسک بیهوشی،ارزیابی راه هوایی(عنوان جلسه : 

 روش های ارزیابی بیمار قبل از بیهوشی را بشناسد.هدف کلی جلسه :  

 

 اهداف اختصاصی : 

 .توانایی مناسب در ارزیابی راه هوایی بیماران را داشته باشد 

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

 .روش سیستم مالمپاتی را شرح دهد 

 .موارد اداره راه هوایی مشکل را نام ببرد 

 .نحوه مصرف و قطع داروها قبل از عمل را شرح دهد 

 ر انتخاب تکنیک بیهوشی را نام ببرد.عوامل موثر د 

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

 .نحوه مصرف داروها قبل از عمل توضیح دهد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

           -  فعالیت آموزشی :

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 

 
 سیزدهم جلسه

 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     ت زینب)س(پرستاری حضر:  دانشکده

 66/0/0011 تاریخ ارائه درس : 0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06ساعت:           دوشنبهروز:   نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 احد: نظرینوع و
 

 6 تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 تجهیزات و روش های پایش بیمار در خالل و پس از بیهوشیعنوان جلسه : 

 حین بیهوشی  و خطرات ناشی از بیهوشی را بشناسد. مونیتورینگ انواع تجهیزاتهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 .مراقبت از بیمار طی بیهوشی را بیان نماید 

 .خطرات و عوارض بیهوشی را شرح دهد 

 .انواع تجهیزات مورد استفاده حین بیهوشی را بداند 

 .کاربرد هر کدام از تجهیزات مورد استفاده را بیان نماید 

 ش اندازه گیری برون ده قلبی را توصیف نماید.رو 

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

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

           -فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد. عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

  دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب مقطع / رشته تحصیلی:      گروه آموزشی:    هوشبری     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 انالین  66/0/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 0 ن  :تعداد دانشجویا

 مسئول درس: سرکارخانم سیفی واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه90مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 تجهیزات و روش های پایش بیمار در خالل و پس از بیهوشیعنوان جلسه : 

  .خطرات ناشی از بیهوشی را بشناسد انواع تجهیزات مونیتورینگ  حین بیهوشی  وهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .کاربرد دستگاه پالس اکسی متر را بیان نماید 

 .قسمت های مختلف دستگاه پالس اکسی متر را نام ببرد 

 .نحوه اندازه گیری سوچریشن توسط پالس اکسی متر را شرح دهد 

 .قسمت های مختلف دستگاه کاپنوگراف را نام ببرد 

 گیری دی اکسید کربن بازدمی توسط کاپنوگراف را شرح دهد. نحوه اندازه 

 .نمودار کاپنو گراف را توصیف نماید 

  قسمت های مختلف دستگاهECG .را نام ببرد 

 .قسمت های مختلف دستگاه دفیبریالتور را نام ببرد 

 .قسمت های مختلف دستگاه مانیتورینگ را نام ببرد 

 .انواع دستگاه مانیتورینگ را نام ببرد 

   انالین روش آموزش : 

 adobe connectنرم افزار امکانات آموزشی :  

          -فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 15مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه30مدت زمان :    

 دقیقه 30مدت زمان:     

  دقیقه15مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 60/0/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  ی بیهوشی و اداره دردنام درس )واحد(  :  تکنیک ها

 نوع واحد: نظری
 

 2 تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 اداره راه هواییان جلسه : عنو

 .نحوه مدیریت را هوایی در بیماران کاندید بیهوشی را بداندهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .روش های ارزیابی راه هوایی را بیان نماید 

 .انواع روش های باز کردن راه هوایی را بداند 

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

 .تفاوت راه هوایی در شیرخواران و بزرگساالن را بیان نماید 

 .اندیکاسیون های انتوباسیون داخل تراشه را بیان نماید 

 .تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بشناسد 

   .موارد کاربرد تجهیزات راه هوایی سوپرا گلوتیک را بیان نماید 

 .قسمت های مختلف لوله تراشه را توضیح دهد 

 وه خارج سازی لوله تراشه را توضیح دهد.نح 

 .معیارهای خارج سازی لوله تراشه را بداند 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202نی بیهوشی میلرمبا .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5    مدت زمان:   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 شانزدهمجلسه 

 

 شبریناپیوسته هو کارشناسی گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 2/01/0011تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 2تعداد دانشجویان  :

 خانم سیفیمسئول درس: سرکار واحد 3تعداد واحد: 
 سرکارخانم سیفی :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 کنترل و تجویز خون و مایعات و تنظیم الکترولیت هاعنوان جلسه : 

 انواع روش های کنترل و تجویزخون ،مایعات و الکترولیت ها را بشناسد.هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 ش های محاسبه خونریزی و مایعات حین عمل را توضیح دهد.رو 

  دهد.بطورز صحیح انجام محاسبه خونریزی و مایعات حین عمل را 

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

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

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

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.مکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران. گروه مترجمین وه0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

 دقیقه 5مدت زمان:       :    مقدمه 

 کلیات درس  

 س بخش اول در 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هفدهمجلسه 
 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 03/01/0011 تاریخ ارائه درس : 0011-0010  سال تحصیلی  :
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6 تعداد دانشجویان  :

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

 0011تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 اپیدورال( -بی حسی منطقه ای)اسپینالعنوان جلسه : 

 و اپیدورال را بشناسد. تکنیک بی حسی اسپینالهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .انواع تکنیک های بیحسی اسپینال را بداند 

 ح دهد.عوارض بی حسی اسپینال را شر 

 .تفاوت بی حسی اسپینال و اپیدورال را توضیح دهد 

 .اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های  بیحسی اسپینال را بیان نماید 

 .انواع تکنیک های بیحسی اپیدورال را بداند 

 .عوارض بی حسی اپیدورال را شرح دهد 

 .اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های  بیحسی اپیدورال را بیان نماید 

 اپیدورال را توضیح دهد. -وشی توام اسپینال بیه 

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

 .عوامل موثر بر مدت بلوک بی حسی را نام ببرد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

           تکلیففعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

  دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 جدهمهجلسه 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     (پرستاری حضرت زینب)س:  دانشکده

 03/01/11تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نظری نوع واحد:
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011 ماهشهریورتاریخ تدوین / بازنگری: 
 

 بیهوشی ترکیبی عنوان جلسه : 

 اسدروش بیهوشی ترکیبی و عوارض، روش و کاربرد های آن را بشنهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 روش بیهوشی ترکیبی را توضیح دهد 

 داروهای مورد استفاده در بیهوشی ترکیبی را نام ببرد 

 کاربرد های بیهوشی ترکیبی را توضیح دهد 

 مزایا و معایب بیهوشی ترکیبی را توضیح دهد 

          مجازی روش آموزش : 

 کترونیکینرم افزار تولید محتوای الامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 نوزدهمجلسه 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 61/01/11تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06ساعت:    روز:  دوشنبه           نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011 ماه شهریورتاریخ تدوین / بازنگری: 
 

 سرویس کنترل درد حاد جلسه : عنوان 

 تعریف درد حاد و روش های کنترل درد حاد را بشناسدلسه :  هدف کلی ج

 اهداف اختصاصی : 
 تعریف درد حاد را توضیح دهد 

 روش های ارزیابی درد حاد را توضیح دهد 

 مراحل درمانی درد حاد را توضیح دهد 

 روش های دارویی و غیر دارویی درد حاد را بشناسد 

 ا نام ببردداروهای مورد استفاده در کنترل درد حاد ر 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.ران. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. ته0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 بیستمجلسه 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 61/01/11تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011 ماه شهریور تدوین / بازنگری: تاریخ
 

 بلوک های عصبی جهت کنترل درد حاد : عنوان جلسه 

 انواع بلوک عصبی و کاربرد های آن را بشناسدهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 تعریف بلوک اعصاب محیطی را بداند 

 داروها و وسایل مورد استفاده در بلوک اعصاب محیطی را نام ببرد 

 ای بالک اعصاب محیطی فوقانی و عوارض و کاربردهای آنها را نام ببردروش ه 

 روش های بالک اعصاب محیطی تحتانی و عوارض و کاربردهای آنها را نام ببرد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.ن و نوع آزمون : عنوا

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 و یکم جلسه بیستم

 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     ت زینب)س(پرستاری حضر:  دانشکده

 67/01/11تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 وع واحد: نظرین
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011 ماه شهریورتاریخ تدوین / بازنگری: 
 

 بیدردی تحت کنترل بیمار –مداوم اپیدورال بی دردی  عنوان جلسه : 

 بشناسدی اپیدورال و بی دردی تحت کنترل بیمار را روش بی دردهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
  بی دردی تحت کنترل بیمار را  تعریف کند 

  کاربرد هایPCA را توضیح دهد 

  مزایایPCA را توضیح دهد 

  داروهای مورد استفاده درPCA را نام ببرد 

  روش های استفاده ازPCA را توضیح دهد 

 انالین         مجازی روش آموزش : 

 adobe connectنرم افزار امکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه05مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:     

 دقیقه 05مدت زمان :    بندی و نتیجه گیری  جمع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دومجلسه بیست و 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب گروه آموزشی:    هوشبری      مقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 0/00/11تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             01-06روز:  دوشنبه             ساعت:  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد نام درس )واحد( 
 نوع واحد: نظری

 
 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011 اهمشهریورتاریخ تدوین / بازنگری: 
 

 کنترل دردهای مزمن  عنوان جلسه : 

 تعریف دردهای مزمن و روش های کنترل آن را بداندهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دردهای مزمن را تعریف کند 

 عوارض دردهای مزمن را نام ببرد 

 تظاهرات بالینی دردهای مزمن را نام ببرد 

 م ببردروش های اندازه گیری دردهای مزمن را نا 

 روش های کنترل دردهای مزمن را توضیح دهد 

 داروهای مورد استفاده در کنترل دردهای مزمن را نام ببرد 

          مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 د شد.متعاقبا اعالم خواهعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

    : دقیقه 5مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 سومجلسه بیست و 
 
 

 ریکارشناسی ناپیوسته هوشب بری      مقطع / رشته تحصیلی:گروه آموزشی:    هوش     پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 0/00/11تاریخ ارائه درس :  0011-0010سال تحصیلی  :  
                             03-05روز:  دوشنبه             ساعت:  نام درس )واحد(  :  تکنیک های بیهوشی و اداره درد

 نوع واحد: نظری
 

 6تعداد دانشجویان  :

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

 0011 ماه شهریورتاریخ تدوین / بازنگری: 
 

 کنترل درد در اطفال عنوان جلسه : 

 تعریف درد در اطفال و روش های کنترل درد را بشناسدهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

  درد در اطفال را بداندتعریف 

 انواع درد در اطفال را توضیح دهد 

 عوارض درد در اطفال را توضیح دهد 

 روش های کنترل انواع درد در اطفال را توضیح دهد 

 تفاوت درد در اطفال و بزرگساالن را توضیح دهد 

          مجازی روش آموزش : 

 ینرم افزار تولید محتوای الکترونیکامکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس : 
 1911.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران0202مبانی بیهوشی میلر .1

0- Ronald D. Miller; Anesthesia (1 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee Fleisher. 

Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2011 

  دقیقه 5مدت زمان:       :مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه05مدت زمان :    

 دقیقه 05مدت زمان:     

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


