
 
 

 

  

 

 

 تجهیزات بیهوشی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 1044-1041 یلیدوم سال تحص مسالیدر ن

 جلسه اول
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبری گروه آموزشی:                                                 پرستاری:     هدانشکد

 1۱/1۱/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

    14-1۱ ساعت:                         کشنبهيروز:   تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 یمنی)سانترال( و نکات ایمرکز عی،شبکه توز ،یطب یلندرهای،سیطب یگازها یمرور و بررس:  جلسهعنوان 

ع باگازهای طبی، منابع گازهای هوشبر،سیلندرهای طبی،تنظیم کننده های  فشار،شبکه توزی:   جلسههدف کلی 

 .مرکزی)سانترال( و نکات ایمنی آشنا شوند

 

 : اختصاصیاهداف 

 .استاندارد رنگ کپسول گازهای طبی را بیان نماید 

 .انواع گازهای طبی را شناسایی نماید 

 .کپسول های گازهای طبی را شناسایی نماید 

 .نکات ایمنی کار با )سیلندر(یا کپسول های اکسیژن را شرح دهد 

 

     ی     مجازروش آموزش :  

 امحتو دینرم افزار تول امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیل به. ترجمه کامل اصو نیفرز. ۴

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه ۱     :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 جلسه دوم
  

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبری   گروه آموزشی:                                               پرستاری:     هدانشکد

 1۱/1۱/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

   1۱-1۱ ساعت:                        چهارشنبهروز:     تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10ان  :تعداد دانشجوي

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

اجزای اصلی ماشین بیهوشی ) ورودی خط لوله بیمارستان برای گازهای فشرده، دریچه های ایمنی،   : جلسهعنوان 

  ا، تبخیرکننده و انواع آن ، آنالیزور اکسیژن(فلومتره

 

اجزای اصلی ماشین بیهوشی ) ورودی خط لوله بیمارستان برای گازهای فشرده، دریچه های :   جلسههدف کلی 

 را بیان کند. ایمنی، فلومترها، تبخیرکننده و انواع آن ، آنالیزور اکسیژن(

 

 اختصاصی :اهداف 

 د.ده حیرا توض یهوش یب نیماش 

 کند. ییرا شناسا یهوش یاجزا دستگاه ب 

 را شرح دهد. یهوش ینحوه کار و کاربرد دستگاه ب 

 دستگاه را شرح دهد. یورود یروش اتصال گازها 

 دهد. حیاصول کار فلومتر ها را توض 

 کند انیرا ب ایمنی  یها چهیاساس کار در 

 

   مجازی       روش آموزش :  

 محتوا دیتولنرم افزار  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:



 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵، طب سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه ۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دوم درس  بخش 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 ۱۱/1۱/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 14-1۱ ساعت:                           کشنبهيروز:    تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱د واحد:تعدا

 خانم سیفیسرکار  :مدرس دقیقه 0۱مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یهوش یب یها ستمیس  : جلسهعنوان 

سیستم های بی هوشی و اصول کارکرد آشنايی با سیستم های باز،نیمه باز، و بسته و :  جلسههدف کلی 

 را بیان کند. co2تم های مپلسون، لوله خرطومی، کیسه ذخیره،جاذب سیس
 اختصاصی :اهداف 
 کند. حیباز، و بسته را تشر مهیباز،ن یها ستمیس 

 کند. انیمپلسون را ب یها ستمیانواع س 

 کند. سهیمپلسون را مقا یها ستمیس انواع 

 .قسمت های مختلف ماشین بیهوشی را نام ببرد 

 هوشی را نام ببرد.انواع سیستم های بی 

 .کاربرد هر کدام از سیستم های بیهوشی را بیان نماید  

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

      / حضوری / ترکیبی   مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   فعالیت آموزشی :   تکلیف        

 میان ترم  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۴

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۵

 دقیقه 14مدت زمان:     :    مقدمه 

 کلیات درس  

 اول درس  بخش 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 چهارم جلسه

 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 ۱۱/1۱/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                         چهارشنبه روز:      تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10:  تعداد دانشجويان

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 خانم سیفیسرکار  :مدرس دقیقه 0۱مدت کالس:

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 APLطرفه و  کي یها چهيو در یحلقو ستمیعملکرد س : جلسهعنوان 

 آشنا شود. APLو طرفه  کی یها چهیو در یحلقو ستمیعملکرد سبا :  جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 .اساس کار دریچه های یک طرفه را بیان کند 

 APL .را توضیح دهد 

 کند. حیرا تشر یحلقو ستمیس 

 کند. حیرا تشر یحلقو ستمیس یایمزا 

 کند. حیرا تشر یحلقو ستمیس عایبم 

   / حضوری / ترکیبی      مجازی روش آموزش :  

 تولید محتوای الکترونیکینرم افزار  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 میان ترم  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۴
 931۱،. تهران: نشر جامعه نگریهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۱

 دقیقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 پنجمجلسه 

 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 10/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

    ۱-14 ساعت:                         کشنبهيروز:    تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 وع واحد:ن
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 خانم سیفیسرکار  :مدرس دقیقه0۱مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یهوش یتگاه بدس  یپارامترها حیصح میو تنظ یکیمکان هياصول تهو  : جلسهعنوان 

 با تهويه دهنده های مکانیکی) ونتیالتور( و تنظیم اولیه ونتیالتور ماشین بیهوشی آشنا شود.:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 .موارد استفاده از ونتیالتور را ذکر نمايد 

 .معیارهای عینی نیاز بیمار به تهويه مکانیکی را نام ببرد 

 .مشخصات دستگاه تهويه مکانیکی را شرح دهد 

 .انواع دستگاه های تهويه مکانیکی بر اساس نحوه رانش هوا را نام ببرد 

 ار مثبت را نام ببرد.انواع کلی دستگاه های تهويه مکانیکی فش 

 .طبقه بندی دستگاه های تهويه مکانیکی فشار مثبت بر اساس مدت استفاده را ذکر نمايد 

 انواع مد هایCMV,IMV,ACV,SIMV,MMV, .را توضیح دهد 

 مزايا و عوارض استفاده ازCMV,IMV,ACV,SIMV,MMV, را ذکر نمايد. 

      / حضوری / ترکیبی   مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   فعالیت آموزشی :   تکلیف        

 میان ترم  عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۴
 931۱،. تهران: نشر جامعه نگریهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۱
 931۱و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم ،  ccu ،icuش مراقبت های پرستاری ویژه در بخ.۶

 هدقیق 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 

 ششمجلسه 
  

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 1۱/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                          چهارشنبه روز:     تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یلواحد عم ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یالر یسرکار خانم احمد :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اخطار دهنده ها و تنظیم کننده های فشار  : جلسهعنوان 

 را بشناسد. فشارم کننده های اخطار دهنده ها و تنظی:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 .اصول کار فشار شکن ها را تشریح کند 

 .اجزا یک فشار شکن را شناسایی کند 

 .انواع اخطار دهنده ها را شناسایی کند 

 .شرایط فعال شدن اخطار دهنده ها را شرح دهد 

 

   مجازی       روش آموزش :  

 محتوا نرم افزار تولید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه ۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درس بخش دوم 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 هفتم جلسه
 

 کارشناسی:مقطع / رشته تحصیلی                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 ۱1/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

    ۱-14 ساعت:                        کشنبهيروز:     تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یاحمدسرکار خانم  مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 سیفی سرکار خانم :مدرس دقیقه 0۱مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و کاپنوگراف یمتر یدستگاه پالس اکس : جلسهعنوان 

 آشنا شود. و کاپنوگراف یمتر یدستگاه پالس اکسبا  : جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 دده حیرا توض یمتر یاصول کار پالس اکس. 

 نام ببرددهنده دستگاه را  لیتشک یقسمت ها. 

 ذکر نمايدرا  شودیکه باعث خطا در محاسبه م یموارد. 

 کند  فيکاپنوگراف را تعر. 

 .داليل کاربرد دستگاه کاپنوگراف را بیان نمايد 

 هد.گراف را شرح دپنودستگاه کا یاجزا 

 دهد حیگراف را توضپنوبا کا حیاصول و طرز کار صح. 

 دينما يیکاپنو گرام را شناسا یعیطب یمنحن. 

      / حضوری / ترکیبی   مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   فعالیت آموزشی :   تکلیف        

 ترم  پایان عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۴
 931۱،. تهران: نشر جامعه نگریهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۱

 دقیقه ۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درس بخش دوم 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 

 هشتم جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 ۱0/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                          چهارشنبهروز:     تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(ینظرواحد )  ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 سیفی سرکار خانم :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 التوريبریعملکرد دستگاه دف : جلسهعنوان 

 آشنا شود. توراليبریعملکرد دستگاه دفبا  : جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 داد . حیدستگاه الکتروشوک را توض یاصول کار و اجزا 

 را شرح دهد. یمنيو ا یآماده ساز 

 .انواع الکتروشوک ها را بر اساس نحوه عملکرد شرح دهد 

 مراقبت از دستگاه را شرح دهد. یاصول و نگهدار 

      / حضوری / ترکیبی   مجازی روش آموزش :  

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   فعالیت آموزشی :   تکلیف        

 ترم  پایان عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۴

 931۱،. تهران: نشر جامعه نگریهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۵

 

 دقیقه 14مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درس بخش دوم 

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   14مدت زمان:   

  دقیقه 14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 نهم جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریشی:    گروه آموز                                              پرستاری:     هدانشکد

 ۱1/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

    1۱-1۱ ساعت:                          چهارشنبهروز:  تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10جويان  :تعداد دانش

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یالر یاحمدخانم سرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یمداوم قلب نگيتوریدستگاه مان : جلسهعنوان 

 اشنا شود. یقلب نگيتوریهای مان با کاربرد دستگاه : جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
  انیتورینگ قلبی اشنا شودمکاربرد دستگاههای با. 

  د.وارد استفاده از ان را نام ببرم 

 دستگاه مانیتورینگ قلبی را توضیح دهد.  

 اجزای دستگاه مانیتورینگ را شرح دهد. 

 دا دستگاه مانیتورینگ را توضیح دهاصول و طرز کار صحیح ب. 

 ینگ را تشریح کندروش نگهداری از دستگاه مانیتور. 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در صات آن طبق فرمت مشخ و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱ران: نشر جامعه نگر،. تهیهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه1 ۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 دهم جلسه

 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری    : هدانشکد

 ۱/۱/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

     1۱-1۱ :ساعت                         چهارشنبهروز:  تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یالر یاحمدخانم سرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ونيو دستگاه پمپ انفوزقابل انعطاف  یها کیبروپتیف : جلسهعنوان 

را بیان  ونيقابل انعطاف و دستگاه پمپ انفوز یها کیبروپتیف نحوه کارکرد دستگاه های : جلسههدف کلی 

 کند.
 اختصاصی :اهداف 
 انواع فیبروپتیک های قابل انعطاف را بشناسد. 
 دينما انیوارد استفاده از انها را بم. 
 دهد. حیرا توض کیاپت برویساختار الرنگوسکوپ ف 
 صول کار و اجزای دستگاه پمپ انفوزيون را توضیح دهدا.  
 اشنا شود. ونيبا کاربرد دستگاه انفوز 

 آماده سازی و ايمنی را شرح دهد. 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب رلیم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4ت زمان :   مد

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه  ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 يازدهم جلسه

 

 ناسیکارشمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 10/۱/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

     1۱-1۱ ساعت:                       چهارشنبهروز:    تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یدسرکار خانم احم مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یالر یاحمد خانمسرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ساکشن و ضمائم آن و مرطوب سازی راه هوايی : جلسهعنوان 

 را بشناسد. ییراه هوا یدستگاه ساکشن و ضمائم آن و مرطوب ساز : جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دهد . حیرا توض یپزشک یانواع ساکشن ها 

 دهد. حیساکشن ها را توض ساختار 

  کند . حيانجام ساکشن را تشر یبرا ینکات مهم ساختار 

 کند. يیدر هنگام کار را شناسا وبیع 

  دهد. حیاز دستگاه را توض یروش نگهدار 

 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سی: آبادجلد دوم. تهران لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  استراحت پرسش و پاسخ و 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 دوازدهم عملی جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 1044-1041سال تحصیلی  :  
 تاريخ ارائه درس :

 1: گروه ۱1/۱/1041 
 ۱: گروه ۱۱/۱/1044

     1۱-1۱ ساعت:                       چهارشنبهروز:    تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10نشجويان  :تعداد دا

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یالر یاحمدخانم سرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یشبکه سانترال گاز ليوسا یریمشاهده و به کارگ : جلسهعنوان 

 اهده نمايد.وسايل شبکه سانترال گازی را مش : جلسههدف کلی 

  اختصاصی :اهداف 

 .انواع گازهای طبی را شناسایی نماید 

 .کپسول های گازهای طبی را شناسایی نماید 

 .نکات ایمنی کار با )سیلندر(یا کپسول های اکسیژن را شرح دهد 

 .پس از مشاهده شبکه سانترال گازی گزارش خود را ارائه نماید 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران آموزشی :  امکانات

 فعالیت آموزشی :   ارائه گزارش کتبی     

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیرزف. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه 1۱  مدت زمان:    :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 سیزدهم عملی جلسه

 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 1044-1041سال تحصیلی  :  
 تاريخ ارائه درس :

 1:گروه ۱1/۱/1041 
 ۱: گروه ۱۱/۱/1044

     1۱-1۱ ساعت:                       چهارشنبهروز:    تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 خانم سیفیسرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ژنیاکس لندریسو  و کار با فلومتر یدرمان ژنیاکس : جلسهعنوان 

 آشنا شود. ژنیاکس لندریو کار با فلومتر و س یدرمان ژنیاکسبا  : جلسههدف کلی 

  اختصاصی :اهداف 

 .انواع روش های اکسیژن تراپی را نام ببرد 

 .با تجهیزات اکسیژن تراپی آشنا شود 

 .نحوه عملکرد ابزار اکسیژن تراپی را بیان کند 

 .با انواع سیلندرها آشنا شود 

 وری         حضروش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

      --فعالیت آموزشی :   

 پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

  منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۱و دیالیز، دکتر محمدرضا عسکری، ویرایش چهارم ،  ccu ،icuش مراقبت های پرستاری ویژه در بخ.۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    دمهمق 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 

 چهاردهم عملی جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 1044-1041سال تحصیلی  :  

 تاريخ ارائه درس :
 
 1: گروه 0/۱/1041
 ۱: گروه11/۱/1041

     1۱-1۱ ساعت:                       چهارشنبهروز:    تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 خانم احمدی الریسرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 التوریونت میو تنظ نیاش، چک م یهوشیب نیماش : جلسهعنوان 

  : جلسههدف کلی 

  اختصاصی :اهداف 

 ديرا مشاهده نما یهوشیب نیماش یجزاا. 

 دينما يیهر جز از دستگاه را شناسا.  

 ديرا برقرار نما نیاتصاالت ماش. 

 کار کند  یبه درست التوریبا ونت. 

 کننده را پر کند جذب ستمیس. 

  سالمت دستگاه را چک کند. 

 کند میا تنظر رکنندهیتبخ. 

 و کامل انجام دهد حیچکاپ دستگاه را به طور صح. 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   ارائه گزارش کتبی     

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

 دقیقه ۱مدت زمان :    ی جمع بندی و نتیجه گیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 عملی پانزدهم جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 1044-1041سال تحصیلی  :  
 تاريخ ارائه درس :

 ۱: گروه 0/۱/1041
 1روه : گ11/۱/1041

     1۱-1۱ ساعت:                       چهارشنبهروز:    تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 خانم سیفیسرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  اريخ تدوين / بازنگری:ت
 

 دستگاه ساکشن : جلسهعنوان 

 با عملکرد دستگاه ساکشن آشنا شود. : جلسههدف کلی 

  اختصاصی :اهداف 

 دهد. حیساختار ساکشن ها را توض 

  کند . حیانجام ساکشن را تشر یبرا ینکات مهم ساختار 

 کند. ییدر هنگام کار را شناسا وبیع 

 .قسمت های مختلف دستگاه ساکشن را نام ببرد 

 .ساکشن کردن را بطور صحیح انجام دهد 

 حضوری         :   روش آموزش

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

      هد شد.متعاقبا اعالم خوافعالیت آموزشی :  

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.در منابع مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 شانزدهم عملی جلسه
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 1044-1041سال تحصیلی  :  

 تاريخ ارائه درس :
 ۸: گروه 9۲/3/9۴۱9
 9: گروه ۸۵/3/9۴۱9

 

     1۱-1۱ ساعت:                       چهارشنبهروز:    تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یالر یاحمدخانم سرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یحلقو یها ستمیو س سیپیت یهوشیب یها ستمیس : جلسهعنوان 

 را راه اندازی کند. یحلقو یها ستمیو س سیپیت یهوشیب یها ستمیس : جلسههدف کلی 

  اختصاصی :اهداف 

 .ماشین بیهوشی را با سیستم باز راه اندازی نماید 

 باز راه اندازی نماید. نیمه ماشین بیهوشی را با سیستم 

  اه اندازی نماید.ر تیپیسماشین بیهوشی را با سیستم 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   ارائه گزارش کتبی     

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  .و.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 هفدهم عملی جلسه

 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 1044-1041سال تحصیلی  :  

 تاريخ ارائه درس :
 9: گروه 9۲/3/9۴۱9
 ۸: گروه ۸۸/3/9۴۱9

 

 تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  
    1۱-1۱ ساعت:                       چهارشنبهز:   رو

   ۱-14 ساعت:                      يکشنبهروز:    
 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:

 
 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 یسیفخانم سرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یو کاپنوگراف یمتر یدستگاه پالس اکس : جلسهعنوان 

 انجام دهد. بطور صحیح  را یو کاپنوگراف یمتر یدستگاه پالس اکستنظیم  : جلسههدف کلی 

  اختصاصی :اهداف 

 .دستگاه و ضمائم آن را شناسایی نماید 

 .تنظیم دستگاه را مشاهده نماید 

 انجام دهد. بطور صحیح اه راتنظیم دستگ 

 .دستگاه کاپنوگراف را به مسیر تنفسی وصل کند 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

      متعاقبا اعالم خواهد شد.فعالیت آموزشی :   

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

  : منبع درس
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۴

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۵

 

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

 دقیقه ۱مدت زمان :    یری جمع بندی و نتیجه گ 

 



 
 هجدهم عملی جلسه

 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هدانشکد

 1044-1041سال تحصیلی  :  

 تاريخ ارائه درس :
 ۸: گروه9/3/9۴۱9
 9 : گروه۴/۴/9۴۱9
 

 تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  
    1۱-1۱ ساعت:                      شنبهروز:   

  14-1۱ ساعت:                      يکشنبهروز:    
 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:

 
 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 سیفیخانم سرکار  :مدرس دقیقه ۰4کالس:  مدت

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 التوريبریدف : جلسهعنوان 

 دستگاه دفیبريالتور را تنظیم کند. : جلسههدف کلی 

  اختصاصی :اهداف 

 .دستگاه و ضمائم آن را شناسایی نماید 

 .تنظیم دستگاه را مشاهده نماید 

  ام دهد.انجبطور صحیح تنظیم دستگاه را 

 .انواع شوک را بیان نماید 

 .بر اساس شرایط بطور صحیح دفیریالتور بکار ببرد 

 حضوری         روش آموزش :  

                      ی/  پرسش و پاسخ / بحث گروه  یسخنران امکانات آموزشی : 

      هد شد.متعاقبا اعالم خوافعالیت آموزشی :   

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در آن طبق فرمت مشخصات  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۴

 931۱نشر جامعه نگر، . تهران:یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۵

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 نوزدهم عملی جلسه
 
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                   هوشبریگروه آموزشی:                                                  پرستاری:     هکددانش

 1044-1041سال تحصیلی  :  
 تاريخ ارائه درس :

 ۱:گروه 1/0/1041
 1: گروه ۱/0/1041

    1۱-1۱ ساعت:                      بهشن چهارروز:   تجهیزات بیهوشینام درس )واحد(  :  

 یواحد عمل ۱/4-(یواحد ) نظر ۱/1 نوع واحد:
 

 10تعداد دانشجويان  :

 یالر یسرکار خانم احمد مسئول درس: واحد ۱تعداد واحد:

 خانم احمدی الریسرکار  :مدرس دقیقه ۰4مدت کالس: 

 1044اسفند ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ونيدستگاه پمپ انفوز : جلسهعنوان 

 را تنظیم کند. ونيدستگاه پمپ انفوز : جلسههدف کلی 

  اختصاصی :اهداف 

 .دستگاه و ضمائم آن را شناسایی نماید 

 .تنظیم دستگاه را مشاهده نماید 

 .تنظیم دستگاه را انجام دهد 

 حضوری         روش آموزش :  

                      یبحث گروه/  پرسش و پاسخ /   یسخنران امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   ارائه گزارش کتبی     

 میان ترم / پایان ترم عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :
1-John TB Mole, Andrew Davey. Anesthetic Equipment. WBSaunders Ltd, Lastest ed 

2- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

3- Nagelhout J. and zaglaniczny k. Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed 

 

 931۵طب،  سیجلد دوم. تهران: آباد لر،یم یهوشیه. ترجمه کامل اصول ب نیفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستیو ع،یرف شهیو همکاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلریم یهوشیر، پاردو م. اصول ب لریم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشیب زاتیبا تجه ییم. آشنا یریام ینیحس. ۶

 

 دقیقه 1۱مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱4مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان :  

 دقیقه   ۱4مدت زمان:   

  دقیقه ۱مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


