
  

 

در نیمسال دوم سال  1011دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری  1بیهوشی ( COURSE PLAN)وره طرح د

 1011-1011تحصیلی 

 

 

 معرفی درس:
در این درس دانشجو با اصول پایه بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای آشنا شده، مراحل پذیرش و انتقال بیمار به 

نحوه اداره راه هوایی بیمار و چگونگی آماده سازی بیمار و اصول پایش سیستم های اتاق عمل و ریکاوری، روش ها و 

کالسهای تئوری به  91. با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید  مختلف بدن را فرا می گیرد.

صوص کالس های مجازی( ،کلیه جلسات عملی بصورت حضوری برگزار خواهد شد.  در خ -صورت ترکیبی)حضوری

مجازی استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش 

منابع بارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را 

ند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی انتخاب نماید. استاد مربوطه می توا

الزم را انجام دهد. جهت این درس یک تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط 

 استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد.

 کارشناسی پیوسته:مقطع و رشته تحصیلی              هوشبریگروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س( الرستان     دانشکده :

 0 :  تعداد واحد 1بیهوشی  :  نام درس

 عملی -نظرینوع واحد :

 11-11شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل پیش نیاز:

 8-11یکشنبه 

 skill lab-0کالس  مکان برگزاری:

 سرکارخانم سیفی                                             مسئول برنامه :  

 z. seifi2010@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                              11101115شماره تماس دانشکده:  

 سرکارخانم سیفی                                                                                                      -سرکارخانم احمدی  الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 

 elnaz_ahmadi @yahoo.comآدرس پست الکترونیکی                             11101115شماره تماس دانشکده:    

 سرکارخانم سیفی                                           تهیه و تنظیم : 

 1011اسفند ماه تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 

 تاریخچه بیهوشی آشنایی با .9

 آشنایی با اصول پایه بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای .2

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای بیهوشی وریدی .3

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای بیهوشی استنشاقی .4

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای مخدر .5

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای بیحسی موضعی .6

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای شل کننده عضالت .7

 و مکانیسم اثر آن ها آشنایی با داروهای پریمیدیکاسیون .8

 آشنایی با دستگاه بیهوشی و کاربرد وسایل مورد نیاز بیهوشی در بیهوشی عمومی .1

 بیهوشی تکنیکبیهوشی و انتخاب  یزی بیمار براآماده سا .91

  مدیریت راه هوایی .99

 اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و تنظیم پرونده بیمار .92

 آشنایی با وسایل اکسیژن درمانی .93

 وضعیت قرار گیری بیماران حین بیهوشی و عوارض ناشی از آن .94

 پایش در بیهوشی و اصول بکارگیری پایش های استاندارد .95

 ی با بخش ریکاوریآشنای .96

 اصول کلی انتقال، ترخیص بیماران .97

 

 اهداف کلی

 

 و تعاریف مربوط به بیهوشی را بیان نماید.  تاریخچه بیهوشی

  اهداف اختصاصی 
 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .تاریخچه بیهوشی را بیان نماید 

 .نقش ها و حوزه کاری در بیهوشی را توضیح دهد  

  کدام از داروهای بیهوشی را بداند.نحوه پیدایش هر 

 .اولین داروی بیهوشی کشف شده را بشناسد 

 .تفاوت داروهای بیهوشی جدید و قدیم را نام ببرد 

 .انجمن های مربوط به بیهوشی را بشناسد 

 .بیهوشی متعادل را تعریف کند 

 کارشناسان بیهوشی و حسطه سازمان تشکیالتی و دایره فعابیت های بیهوشی را توضیح داده و نقش متخصص بیهوشی ،

 فعالیت آن ها در عرصه های مختلف توضیح دهد.

  



 اهداف کلی

 را بداند. اصول پایه بیهوشی عمومی          

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 .اهداف اصلی ایجاد بیهوشی در جراحی ها را بیان نماید 

  اجرای جراحی را ذکر نماید.مراحل ایجاد یک بیهوشی ایده ال جهت 

 .تفاوت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای را ذکر نماید 

 .مزایا و معایب هر کدام از روش های بیهوشی و بی حسی را بیان نماید 

 .راه های ایجاد یک بیهوشی عمومی را ذکر کند 

 .مراحل اینداکشن، نگهداری بیهوشی، هوشیاری و ریکاوری را توضیح دهد 

 

 یاهداف کل

 داروهای بیهوشی داخل وریدی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.      

  اهداف اختصاصی 
 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع داروهای بیهوشی وریدی را نام ببرد 

 .مکانیسم اثر داروهای بیهوشی وریدی را توضیح دهد 

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

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

 

 اهداف کلی

 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر آنها را بشناسد.

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع هوشبرهای استنشاقی را نام ببرد 

  را توضیح دهد.مکانیسم اثر داروهای هوشبرهای استنشاقی 

 .فارماکوکنتیک هوشبرهای استنشاقی را بشناسد 

 در ریه را بداند. اقیعوامل تعیین کننده فشار هوشبرهای استنش 

 .ضریب تفکیک خون به گاز هوشبرهای استنشاقی را توضیح دهد 

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

 ا توضیح دهد.پدیده هیپوکسی انتشاری ر 

 .مصارف بالینی هر کدام از هوشبرهای استنشاقی را شرح دهد 

 
 



 اهداف کلی

 داروهای شل کننده عضالت و آنتاگونیست آنها را بشناسد.        

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .داروهای شل کننده عضالنی دپالریزان را نام ببرد 

  دپالریزان را نام ببرد.داروهای شل کننده غیر 

 .تفاوت داروهای شل کننده دپالریزان و غیر دپالریزان را بیان نماید 

 .مکانیسم اثر داروهای شل کننده عضالنی دپالریزان را بیان نماید 

  توضیح دهد.اثرات داروهای شل کننده عضالنی را بر سیستم های مختلف بدن را 

 بیان نماید.غیر دپالریزان را  نحوه مانیتورینگ اثرات داروهای شل کننده 

 اهداف کلی

 داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آن ها را بشناسد.       

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع داروهای بی حسی موضعی را نام ببرد 

 .داروهای بی حسی موضعی آمیدی را نام ببرد 

 نام ببرد. داروهای بی حسی موضعی استری را 

  بیان نماید.تفاوت داروهای بی حسی موضعی آمیدی و استری را 

 .مکانیسم اثر داروهای بی حسی موضعی را بیان نماید 

 .عوارض جانبی داروهای بی حسی موضعی را بیان نماید 

 اهداف کلی

 انواع داروهای پریمیدیکاسیون و مصارف بالینی آن ها را بداند.       

 اهداف اختصاصی 

 شجودر پایان دوره باید بتواند :دان

 .پیش درمانی قبل از عمل را تعریف نماید 

 .داروهای پریمیدیکاسیون را بشناسد 

 .مکانیسم اثر داروهای پریمیدیکاسیون را بیان نماید 

  نام ببرد.مصارف بالینی هر کدام از داروهای پریمیدیکاسیون را 

  ،مزایا و معایب استفاده از آن ها را توضیح دهد.دالیل استفاده از بنزودیازپین ها را نام برده 

 .داروهای شایع مورد استفاده برای جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل را نام ببرد 

 .دالیل تجویز آنتی کلینرژیک ها را بعنوان پیش دارو قبل از عمل توضیح  دهد 

 .اثرات جانبی نامطلوب آنتی کلینرژیک ها را نام ببرد 



 فاده از انتی اسید در مرحله قبل از عمل را توضیح داده و تفاوت انتی اسیدهای دارای ذرات معلق در پیش دالیل است

 درمانی دارویی را بیان نماید.

 

 اهداف کلی

 نحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی و نحوه انتخاب بیهوشی را بداند.          

 اهداف اختصاصی 

 : دانشجودر پایان دوره باید بتواند

 .موارد ارزیابی قبل از عمل را نام ببرد 

 .نحوه آماده سازی بیمار برای بیهوشی بداند 

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

 .نحوه مصرف داروها قبل از عمل را توضیح دهد 

 .دستورالعمل ناشتایی بیمار قبل از عمل را توضیح دهد 

  بیمار توسط متخصص بیهوشی را توضیح دهد.دالیل ویزیت قبل از عمل 

 .نحوه تعیین ریسک بیهوشی را شرح دهد 

 اهداف کلی

 را بداند. ال جراحی انتخابی و اورژانسجهیزات در اعم، وسایل و تنحوه آماده سازی بیمار           

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 

  ،تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای شروع و ادامه بیهوشی بیماران الکتیو آماده نماید.وسایل 

 .وسایل مورد نیاز برای بیهوشی متناسب با وضعیت فیزیکی بیمار بر روی میز ماشین بیهوشی آماده می نماید 

 .ساکشن را روشن نموده و از صحت کار آن اطمینان حاصل می نماید 

 زم جهت بیهوشی را قبل از انجام اینداکشن کنترل می نماید.صحت عملکرد وسایل ال 

 

 اهداف کلی

 بداند. عمومی رادستگاه بیهوشی و وسایل مورد نیاز بیهوشی در بیهوشی قسمت های مختلف         

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  نام ببرد.قسمت های مختلف ماشین بیهوشی را 

  های بیهوشی را نام ببرد.انواع سیستم 

 .کاربرد هر کدام از سیستم های بیهوشی را بیان نماید 



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

 .نحوه آماده سازی ماشین بیهوشی را شرح دهد 

 اهداف کلی

 .هوایی در بیماران کاندید بیهوشی را بدانده نحوه مدیریت را      

  اختصاصیاهداف 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .انواع روش های ارزیابی راه هوایی را بیان نماید 

 .انواع روش های باز کردن راه هوایی را بداند 

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

 .تفاوت راه هوایی در شیرخواران و بزرگساالن را بیان نماید 

 سیون های انتوباسیون داخل تراشه را بیان نماید.اندیکا 

 .مراحل لوله گذاری داخل تراشه را نام ببرد 

 .قسمت های مختلف لوله تراشه را بشناسد 

 .نحوه خارج سازی و معیارهای آن را توضیح دهد 

 .انواع ایروی های مورد استفاده در حول و حوش بیهوشی و تفاوت های آن ها را بشناسد 

 حلقی و بینی حلقی مناسب را به طور صحیح در دهان مانکن قرار دهد. ایروی دهانی 

 .بوسیله بگ، اکسیژن و ماسک تکنیک صحیح تهویه را روی مانکن اجرا نماید 

 .انواع الرنگسکوپ و اجزا آن را مشاهده نماید 

 .انجام الرنگوسکوپی صحیح را بر روی مانکن مشاهده نماید 

  مانکن  مشاهده نماید.نحوه اکستوباسیون صحیح بر روی 

 اهداف کلی

 را بشناسد. انواع تجهیزات مونیتورینگ  حین بیهوشی  و خطرات ناشی از بیهوشی         

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .مفهوم پایش را شرح دهد 

 .دالیل و اهمیت پایش را در اتاق عمل توضیح دهد 

 و غیر تهاجمی طبقه بندی نماید. انواع پایش را بر اساس تهاجمی 

 .مانیتورهای غیر تهاجمی )انواع مانیتورهای قلبی و عروقی، تنفسی، عصبی، محیطی) را معرفی نماید 

 .مراقبت از بیمار طی بیهوشی را بیان نماید 

 .خطرات و عوارض بیهوشی را شرح دهد 

 .انواع تجهیزات مورد استفاده حین بیهوشی را بداند 

  کدام از تجهیزات مورد استفاده را بیان نماید.کاربرد هر 



 .اصول اولیه پایش بر اساس مشاهده، سمع ، دق و لمس را توضیح دهد 

 .معرفی و استفاده از مانیتورهای غیر تهاجمی ذکر شده را بیان نماید 

 

 اهداف کلی

 را بشناسد. و تنظیم پرونده بیمار  اصول کلی پذیرش بیمار قبل از عمل        

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 .اصول کلی پذیرش بیمار در بیمارستان و اتاق عمل را مرور نماید 

 .مسئولیت های مربوط به پذیرش بیمار را بر حسب شرح وظایف افراد اتاق عمل تفکیک نماید 

 .نحوه پذیرش بیمار با تاکید بر مهارت های ارتباطی بیان نماید 

  مربوط به پذیرش و تحویل بیمار به اتاق عمل  را شناسایی نماید.فرم های 

 .مراحل پذیرش بیمار به اتاق عمل تا تخت عمل را توضیح دهد 

 .پرونده بیمار را معرفی نماید 

 .نحوه تنظیم یک پرونده پزشکی را شرح دهد 

 .اصطالحات مورد استفاده در بخش های مختلف پرونده بیمار را توضیح دهد 

 لیاهداف ک

 را بشناسد. بیهوشی پیشگیری و مراقبت از بیمار با پوزیشن های مختلف 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :
 .اصول پوزیشن دادن بر تخت عمل و موارد استعمال انواع پوزیشن را شرح دهد 

 .آسیب اعصاب محیطی در حین عمل جراحی را توضیح دهد 

  مراقبت نوروپاتی حوالی عمل جراحی را بیان نماید.ارزیابی، پیشگیری و 

 .مشکالت عصبی و تنفسی انواع پوزیشن ها را بیان نماید 

 .تغییرات همودینامیک در انواع پوزیشن ها را بیان نماید 

 اهداف کلی

 را بداند. اکسیژن درمانی بیمار حول و حوش بیهوشی          

 اهداف اختصاصی 

 بتواند : دانشجودر پایان دوره باید

 .تجهیزات الزم برای اکسیژن رسانی را مشاهده نماید 

 .نحوه محاسبه و براورد محتویات سیلندر اکسیژن را شرح دهد 

 .انواع تجهیزات انتقال اکسیژن به بیمار قبل و بعد از بیهوشی را مشاهده نماید 

 انواع وسایل اکسیژن درمانی را بشناسد. 



  اکسیژن درمانی را ذکر نمایدمرایا و معایب هر کدام از وسایل. 

 .تفاوت هیپوکسی و هیپوکسمی را توضیح دهد 

 ناشی از اکسیژن درمانی را نام ببرد. ضعوار 

 اهداف کلی

 را بداند. اصول کلی انتقال و پذیرش بیمار به بخش مراقبت های پس از بیهوشی           

 اهداف اختصاصی 

 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

  تشکیل بخش مراقبت های پس از بیهوشی را بداند.فلسفه 

 .اقدامات الزم پس از انتقال بیمار به بخش مراقبت های پس از بیهوشی تا زمان ترخیص را توضیح دهد 

 .اصول کلی پذیرش در بخش مراقبت های پس از بیهوشی را ذکر نماید 

 هوشی را بیان نماید.استانداردها و معیارهای ترخیص بیمار از بخش مراقبت های پس از بی 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  موالژ ،با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر  بلی      در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های  صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

  9311.. گروه مترجمین وهمکاران. انتشارات تیمور زاده. تهران2121مبانی بیهوشی میلر
Ronald D. Miller; Anesthesia (9 th edition). Michael Gropper .Lars Eriksson. Lee 

Fleisher. Jeanine Wiener-Kronish. Neal Cohen .Kate Leslie. Elsevier, 2019  
 

 



 

 مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات 
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

  

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن را  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود9

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

9 
 میان ترم

تکوینی)چند گزینه ای، 

 تشریحی، کوتاه پاسخ(

در جدول زمانبندی مشخص گردیده 

 است

 

2 
 ازمون عملی

برای هر پروسیجر ایستگاهی 

 طراحی می گردد
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 

3 
 پایان  ترم

تکوینی)چند گزینه ای، 

 تشریحی، کوتاه پاسخ(
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

فایل آماده بودن 

 ** اریذبرای بارگ
اسالید کلیه جلسات در سامانه نوید بارگذاری   اسالید پاور پوینت

 خواهد شد

در زمان ارایه درس در هر 

جلسه بر روی سامانه نوید 

 بارگذاری خواهد شد

    



 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 9

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 5 آزمون میان ترم

 نمره 91 آزمون پایان ترم

 نمره 5/1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 5/1 تکالیف 

 نمره 4 آزمون عملی

 

 

 

 

 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
 مهلت پاسخ توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

تکلیف اول 

 کالسی

ارائه سواالت به 

صورت تشریحی 

در ماجول  ،بارگذاری

تکلیف در سامانه 

 نوید

 در سامانه اعالم خواهد شد
حداکثر یک هفته پس از ارائه 

 تکلیف

حداکثر دو 

هفته بعد از 

پایان مهلت 

پاسخ 

 دانشجویان

جلساتمرور   
 



 خواهد بود.چند گزینه ای  -سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط

نمایش عملی پروسیجرها در حضور اساتید در طی آزمون های دوره ای و پایانی)با   ارزشیابی عملی:

 استفاده از چک لیست(

 مقررات 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به 

 ه نکات زیر توجه نماید : منظور بهره برداری هر چه بیشتر ب

 غیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه آموزشی می باشد. (1

 شرکت در فعالیت های کالسی )تکالیف( و سایر آزمون ها و پایان ترم. (1

 می باشد تشریحی  –نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای  (1

وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای  مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت (0

 مشاوره با اینجانب مطرح نمائید

 :11حداقل نمره قبولی 

  .تعداددفعات مجاز غیبت در کالس : طبق مقررات آموزشی می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1011-1011در نیمسال دوم سال تحصیلی1011ورودی هوشبری دانشجویان 1جدول زمانبندی درس بیهوشی  

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
93-95شنبه  10/11/1011 رم افزار تولید محتوان مجازی سرکارخانم احمدی عریف و تاریخچه بیهوشیت  میان ترم آزمون   

8-91یکشنبه  11/11/1011  اصول پایه بیهوشی عمومی   

 وبی حسی ناحیه ای

رم افزار تولید محتوان مجازی سرکارخانم احمدی میان ترم آزمون   

93-95شنبه  11/11/1011 رم افزار تولید محتوان مجازی سرکارخانم سیفی داروهای بیهوشی وریدی و مکانیسم اثر آنها  میان ترم آزمون   

8-91یکشنبه  11/11/1011 داروهای بیهوشی استنشاقی و مکانیسم اثر  

 آنها

سیفی سرکارخانم رم افزار تولید محتوان مجازی  میان ترم آزمون   

93-95شنبه  18/11/1011 رم افزار تولید محتوان مجازی سرکارخانم سیفی داروهای بی حسی موضعی و مکانیسم اثر آنها  میان ترم آزمون   

91-92یکشنبه  10/1/1011 افزار تولید محتوارم ن مجازی سرکارخانم سیفی داروهای مخدر  و مکانیسم اثر آنها  میان ترم آزمون   

93-95شنبه  11/1/1011 داروهای شل کننده عضالت و آنتاگونیست  

 آنها

رم افزار تولید محتوان انالین سرکارخانم سیفی میان ترم آزمون   

91-92یکشنبه  11/1/1011 رم افزار تولید محتوان مجازی سرکارخانم سیفی داروهای پریمدیکاسیون  میان ترم آزمون   

93-95شنبه  12/1/1011 آماده سازی بیمار برای بیهوشی و انتخاب  

 تکنیک بیهوشی

رم افزار تولید محتوان مجازی سرکارخانم سیفی  تکالیف 

 آزمون پایانی

91-92یکشنبه  18/1/1011 آماده سازی بیمار برای بیهوشی و انتخاب  

 تکنیک بیهوشی

تولید محتوارم افزار ن مجازی سرکارخانم سیفی  تکالیف 

 آزمون پایانی

93-95شنبه  1/1/1011      تعطیل رسمی 

8-91یکشنبه  0/1/1011 آماده سازی بیمار، وسایل ، تجهیزات در اعمال  

 جراحی انتخابی و اورژانسی

 

 سخنرانی ، سرکارخانم احمدی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

91-92یکشنبه  0/1/1011 آماده سازی بیمار، وسایل ، تجهیزات در اعمال  

 جراحی انتخابی و اورژانسی

 

 سخنرانی ، سرکارخانم احمدی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

92-93یکشنبه  0/1/1011      1-8امتحان میان ترم جلسات  

93-95شنبه  11/1/1011  مدیریت راه هوایی 

 

 سخنرانی ، سرکارخانم سیفی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

8-91یکشنبه  11/1/1011 اصول کلی پذیرش بیمار در بخش بیهوشی و  

 تنظیم پرونده بیمار

 سخنرانی ، سرکارخانم احمدی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

93-95شنبه  12/1/1011  مدیریت راه هوایی 

 

 سخنرانی ، سرکارخانم سیفی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-91یکشنبه  18/1/1011  سخنرانی ، سرکارخانم احمدی پایش در بیهوشی 

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

93-95شنبه  10/1/1011  سخنرانی ، سرکارخانم سیفی آشنایی با بخش ریکاوری و استاندارد های آن 

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

8-91یکشنبه  11/1/1011  سخنرانی ، سرکارخانم احمدی پایش در بیهوشی 

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

93-95شنبه  11/1/1011 اصول کلی پذیرش انتقال و ترخیص از بخش  

 ریکاوری

 سخنرانی ، سرکارخانم سیفی

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

8-91یکشنبه  1/1/1011  سخنرانی ، سرکارخانم احمدی انواع پوزیشن های حین بیهوشی و عوارض آن 

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

93-95شنبه  2/1/1011  سخنرانی ، سرکارخانم سیفی اکسیژن درمانی 

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

8-91یکشنبه  8/1/1011  سخنرانی ، سرکارخانم احمدی انواع پوزیشن های حین بیهوشی و عوارض آن 

 بحث گروهی

–وایت برد 

 ویدیوپروژکتور

Power point 

 تکالیف

 آزمون پایانی

 پایان ترم امتحان 

 



1011-1011نیمسال دوم سال تحصیلیدر 1011ورودی دانشجویان هوشبریعملی  1بیهوشیجدول زمانبندی درس   

وسیله کمک  روش تدریس موضوع روز/ ساعت تاریخ ارائه

 آموزشی

 مدرس

11-11یکشنبه  11/1/1011  اماده سازی وارزیابی بیمار 

  1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

خانم 

 احمدی

11-11یکشنبه  18/1/1011  اماده سازی وارزیابی بیمار 

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

خانم 

 احمدی

11-11یکشنبه  11/1/1011  اماده سازی وارزیابی بیمار 

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

خانم 

 احمدی

11-11یکشنبه  1/1/1011  اماده سازی وارزیابی بیمار 

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

خانم 

 احمدی

11-11یکشنبه  8/1/1011  پایش)سمع، دق و لمس(اصول پایه  

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

خانم 

 احمدی

 اصول پایه پایش)سمع، دق و لمس( 11-11شنبه  11/1/1011

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

خانم 

 احمدی

 تجهیزات راه هوایی سوپراگلوتیک 11-11شنبه  11/1/1011

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 سیفیخانم 

 آشنایی با فرم های بیهوشی 8-11یکشنبه  11/1/1011

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

خانم  پرونده پزشکی

 احمدی

 آشنایی با فرم های بیهوشی 11-11یکشنبه 11/1/1011

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

خانم  پرونده پزشکی

 احمدی

 تجهیزات راه هوایی سوپراگلوتیک 11-11یکشنبه 11/1/1011

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی

 آشنایی با فرم های بیهوشی 11-11شنبه  18/1/1011

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

خانم  پرونده پزشکی

 احمدی

 آشنایی با فرم های بیهوشی 8-11یکشنبه  15/1/1011

 1گروه 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

خانم  پرونده پزشکی

 احمدی

 پذیرش و ترخیص بیمار 11-11یکشنبه 15/1/1011

 1گروه

 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

خانم  موالژ

 احمدی

 پذیرش و ترخیص بیمار 11-11شنبه  0/0/1011

 1گروه

 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

خانم  موالژ

 احمدی

تکنیک های اداره راه هوایی)تهویه با ماسک  8-11یکشنبه  1/0/1011

 صورت و آمبوبگ(

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی



 

 

 

 

 

 

 

 

تکنیک های اداره راه هوایی)تهویه با ماسک  11-11یکشنبه  1/0/1011

 صورت و آمبوبگ(

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 موالژ

 

 خانم سیفی

تکنیک های اداره راه هوایی)انتوباسیون داخل  11-11چهارشنبه  8/0/1011

 (و نوزادان تراشه بزرگساالن

 1گروه

 ،سخنرانی 

 بحث گروهی

 خانم سیفی موالژ

تکنیک های اداره راه هوایی)انتوباسیون داخل  11-11شنبه  11/0/1011

 (و نوزادان تراشه بزرگساالن

 1گروه

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی موالژ

 اکسیژن درمانی 8-11یکشنبه  11/0/1011

 1گروه

 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی موالژ

 اکسیژن درمانی 11-11یکشنبه  11/0/1011

 1گروه

 

 سخنرانی ،

 بحث گروهی

 خانم سیفی موالژ

    امتحان پایان ترم      


