
 
 

 

  

 

 

 1044-1041مراقبت های پس از بیهوشی دانشجویان هوشبری در نیمسال دوم  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 

 جلسه اول
 

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

 11/11/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  
 نظری واحد: نوع

 
 1تعداد دانشجویان  :

 سیفی سرکارخانم مسئول درس: 1تعداد واحد:
 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 01مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

  ویژگی و استاندارد های بخش  ریکاوری:  جلسهعنوان 

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

 :  اختصاصیاهداف 
 مشخصات بخش ریکاوری را بیان نماید.  .1
 نام ببرد.استاندارد های بخش ریکاوری را  .1

 تاریخچه بخش ریکاوی را توضیح دهد. .1

 بخش ریکاوری را تعریف نماید. .0

 نسبت پرستاران به بیماران را تعیین نماید. .5

 /  ترکیبیمجازیحضوری   / روش آموزش :            

 نرم افزار تولید محتواامکانات آموزشی : 

 ----فعالیت آموزشی: 

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 
  دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه11مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 
 

 جلسه دوم
 

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

 11/11/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 01مدت کلاس: 
 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

 تجهیزات موجود در  بخش ریکاوری:  جلسهعنوان 

 با انواع تجهیزات موجود در  بخش ریکاوری و کاربرد آن ها آشنا گردند. :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

 انواع تجهیزات موجود در اتاق ریکاوری را نام ببرد. .3

 مشخصات تجهیزات در اتاق ریکاوری را شرح دهد. .2

 نحوه کار با انواع دستگاه ها رابداند. .1

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

 انواع دستگاه مانیتورینگ را نام ببرد. .5

 های مختلف دستگاه مانیتورینگ را نام ببرد.قسمت  .6

 نحوه تنظیم آلارم های دستگاه مانیتورینگ را بداند. .7

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

 /  ترکیبیمجازیحضوری   / روش آموزش :            

 نرم افزار تولید محتواامکانات آموزشی : 

 ----آموزشی: فعالیت 

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه11مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه سوم

 

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

 11/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 01مدت کلاس: 
 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

 ریکاوریبخش  تجهیزات موجود در :  جلسهعنوان 

 با انواع تجهیزات موجود در  بخش ریکاوری و کاربرد آن ها آشنا گردند. :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 اندازه گیری فشار خون را توضیح دهد...انواع نحوه 3

 . قسمت های مختلف انکوباتور را نام ببرد.2

 . قسمت های مختلف دستگاه پالس اکسی متر را نام ببرد.1

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

 . انواع دستگاه دفیریلاتور را نام ببرد.5

 نام ببرد. . قسمت های مختلف دستگاه دفیریلاتور را6

 . مشخصات ترالی اورژانس را توضیح دهد.7

 /  ترکیبیمجازیحضوری   / روش آموزش :            

 نرم افزار تولید محتواامکانات آموزشی : 

 ----فعالیت آموزشی: 

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه11مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 



 
 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

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

 11/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 01مدت کلاس: 

 1/11/1044بازنگری: تاریخ 

. 

 اکسیژن تراپی:  جلسه عنوان

 با انواع وسایل اکسیژن تراپی و نحوه کاربرد آن ها آشنا گردد.:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 اندیکاسیون های تجویز اکسیژن را بداند. .3

 انواع وسایل اکسیژن تراپی رانام ببرد. .2

 تراپی را شرح دهد.نحوه کاربرد هر کدام از وسایل اکسیژن  .1

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

 علایم مسمومیت با اکسیژن را شرح دهد. .5

 /  ترکیبیمجازیحضوری   / روش آموزش :            

 نرم افزار تولید محتواامکانات آموزشی : 

 ----فعالیت آموزشی: 

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. :  منبع درس
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه11مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 



 
 
 
 
 

 جلسه پنجم
 

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

 12/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 01مدت کلاس: 

 1/11/1044بازنگری: تاریخ 

. 

 عوارض بیهوشی:  جلسهعنوان 

 آشنا گردد. با انواع عوارض ناشی از بیهوشی در اتاق ریکاوری:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 اید.بیان نم بخش ریکاوریعلل انسداد راه هوایی فوقانی بعد از بیهوشی را در  .3

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

 .علل، علائم و درمان عوارضی مانند لرزرا بیان کند .1

 .را بیان کند علل، علائم و درمان عوارضی مانند تحریك پذیری .4

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

 .تهوع و استفراغ را بیان کند مانندعلل، علائم و درمان عوارضی  .6

 /  ترکیبیمجازیحضوری   / روش آموزش :            

 نرم افزار تولید محتواامکانات آموزشی : 

 ----فعالیت آموزشی: 

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه11مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 



 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم
 

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

 1/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 01مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

 عوارض بیهوشی:  جلسهعنوان 

 آشنا گردد. با انواع عوارض ناشی از بیهوشی در اتاق ریکاوری:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 عوارض گردش خون در ریکاوری را شرح دهد. .3

 .را بیان کند افزلیش و کاهش فشار خون مانندعلل، علائم و درمان عوارضی  .2

 .را بیان کند اریتمی ها مانندعلل، علائم و درمان عوارضی  .1

 .را بیان کند تاخیر در بیداری مانندعلل، علائم و درمان عوارضی  .4

 .و اپیدورال  را بداند عوارض احتمالی روش های اسپاینال .5

 /  ترکیبیمجازیحضوری   / روش آموزش :            

 نرم افزار تولید محتواامکانات آموزشی : 

 ----فعالیت آموزشی: 

 عنوان و نوع آزمون: میان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه11مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  درس ارزشیابی 



 
 
 
 
 

 جلسه هفتم
 

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

 12/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 24مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

 مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوری:  جلسهعنوان 

 آشنا گردد. مراقبت های عمومی در اتاق ریکاوریبا :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بعد از عمل را توضیح دهد. قلبی  مراقبت های .3
 مراقبت های تنفسی بعد از عمل را توضیح دهد.  .2

 مراقبت های  عصبی بعد از عمل را توضیح دهد.  .1

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

 مراقبت های  گوارشی بعد از عمل را توضیح دهد.  .5

 نحوه محاسبه میزان مایعات دریافتی و خروجی را توضیح دهد..6

 نحوه کنترل پانسمان و میزان درناژ را بیان نماید.. 7
 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 ----فعالیت آموزشی: 

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  11مدت زمان :    

 دقیقه   14مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه هشتم
 

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

 11/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 24مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

 راقبت های ویژه در اعمال  جراحی مختلفم:  جلسهعنوان 

 آشنا گردد. اقبت های ویژه در اعمال  جراحی مختلفمربا :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .را توضیح دهددر بخش ریکاوری  اعمال جراحی چشم  بعد ازمراقبت های ویژه  .3

 را توضیح دهددر بخش ریکاوری   گوش و  حلق و بینیاعمال جراحی  بعد ازمراقبت های ویژه  .2

 .را توضیح دهدتانسیلکتومی در بخش ریکاوری اعمال جراحی  بعد ازمراقبت های ویژه  .1

 .را توضیح دهدسپتوپلاستی در بخش ریکاوری اعمال جراحی  بعد ازمراقبت های ویژه  .4

 را توضیح دهدفک و صورت در بخش ریکاوری اعمال جراحی  بعد ازمراقبت های ویژه  .5

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 ----آموزشی:  فعالیت

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  11مدت زمان :    

 دقیقه   14مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 

 جلسه نهم
 

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

 1/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1دانشجویان  :تعداد 

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 24مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

 راقبت های ویژه در اعمال  جراحی مختلفم:  جلسهعنوان 

 آشنا گردد. اقبت های ویژه در اعمال  جراحی مختلفمربا :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .مراقبت های ویژه بعد از اعمال جراحی کرانیوتومی   در بخش ریکاوری را توضیح دهد .3

 .را توضیح دهددر بخش ریکاوری   قلباعمال جراحی  بعد ازمراقبت های ویژه  .2

 .را توضیح دهددر بخش ریکاوری   قفسه سینهاعمال جراحی  بعد ازمراقبت های ویژه  .1

 .را توضیح دهدتیروئیدکتومی در بخش ریکاوری عمال جراحی ا بعد ازمراقبت های ویژه  .4

 را توضیح دهداطفال در بخش ریکاوری اعمال جراحی  بعد ازمراقبت های ویژه  .5

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی: تکلیف

 نوع آزمون: پایان ترمعنوان و 

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  11مدت زمان :    

 دقیقه   14مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه دهم
 

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

 2/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی درس: مسئول 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم سیفی دقیقه 24مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

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

 ترخیص بیمار از ریکاوری شیوه وریکاوریی ثبت و گزارش اطلاعات بیماران در چگونگ  -حمل و نقل بیمار چگونگی پذیرش بیمار،با :  جلسههدف کلی 

 آشنا گردد.

 :  اختصاصیاهداف 
 .اطلاعاتی که بایستی در زمان پذیرش بیمار به ریکاوری از پرستار بیهوشی اخذ نماید را نام ببرد 

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

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

 برنامه ترخیصی بیمار از ریکاوری را توضیح دهد. 

 .معیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری را نام ببرد 

 .بتواند بیمار را با توجه به معیار آلدرت ترخیص نماید 

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

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی: تکلیف

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 
  دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  11مدت زمان :    

 دقیقه   14مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه یازدهم
 

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

 11/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم احمدی دقیقه 24مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

 در ریکاوری شیوه های کنترل درد:  جلسهعنوان 

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

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

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی: تکلیف

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  11مدت زمان :    

 دقیقه   14مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم
 

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

 11/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم احمدی دقیقه 24مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

  داروهای مصرفی در ریکاوری:  جلسهعنوان 

 اشنا گردد. داروهای مصرفی در ریکاوری انواع با   :  جلسه هدف کلی

 :  اختصاصیاهداف 

 .ببردداروهای مورد مصرف در ریکاوری را نام  .3

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

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون داروهای اینوتروپ مثبت در ریکاوری را توضیح دهد. .1

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون داروهای آنتی کلینرژیك در ریکاوری را توضیح دهد. .4

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

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون داروهای بتابلاکر در ریکاوری را توضیح دهد. .6

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی: تکلیف

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. درس  :منبع 
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  11مدت زمان :    

 دقیقه   14مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 



 

 سیزدهمجلسه 
 

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

 14/1/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم احمدی دقیقه 24مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

  داروهای مصرفی در ریکاوری:  جلسهعنوان 

 اشنا گردد. داروهای مصرفی در ریکاوری انواع با   :  جلسههدف کلی 

 :  اختصلصیاهداف 

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

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

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو  سولفات منیزیم در ریکاوری را توضیح دهد. .0

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو گلوکونات کلسیم  در ریکاوری را توضیح دهد. .39

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو کربنات سدیم  در ریکاوری را توضیح دهد. .33

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو دیژیتال  در ریکاوری را توضیح دهد. .32

 اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو انسولین  در ریکاوری را توضیح دهد. .31

 افرین  در ریکاوری را توضیح دهد. اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون دارو های افدرین و فنیل .34

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی: تکلیف

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  11مدت زمان :    

 دقیقه   14مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه    1مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهاردهم
 

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

 1/0/1041 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11ساعت:                 دوشنبهروز:      مراقبت های پس از بیهوشینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم سیفی درس: مسئول 1تعداد واحد:

 مدرس: سرکار خانم احمدی دقیقه 24مدت کلاس: 

 1/11/1044تاریخ بازنگری: 

. 

 شوک:  جلسهعنوان 

 شوک و علل آن آشنا گردد.با انواع  : جلسههدف کلی 

 :  اختصلصیاهداف 

 انواع شوک را بشناسد. .3

 علایم انواع شوک را شرح دهد. .2

 شوک هیپوولمیك را توضیح دهد.علل، علایم و راه های درمانی  .1

 علل، علایم و راه های درمانی شوک کاردیوژنیك را توضیح دهد. .4

 علل، علایم و راه های درمانی شوک سپتیك را توضیح دهد. .5

 علل، علایم و راه های درمانی شوک آنافیلاکتیك را توضیح دهد. .6

 /  ترکیبیمجازی /   حضوریروش آموزش :            

 ویدوئو پروژکتور ،اسلاید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی: تکلیف

 عنوان و نوع آزمون: پایان ترم

 3109ف.قارداشی،ر.اکبرزاده.اصول مراقبت های ویژه در اتاق بهبودی.تهران.جامعه نگر. منبع درس  :
Ronald D. Miller; Anesthesia (7 th edition). Philadelphia, Churchill Livingstone, 2018 

 

  دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه11مدت زمان :    

 دقیقه  11مدت زمان :    

 دقیقه   14مدت زمان:      

  دقیقه   1مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 


