
  

 
 

 

 تجهیزات بیهوشی( COURSE PLAN)وره طرح د

 1044-1041 یلیدوم سال تحص مسالیدر ن   

 

 معرفی درس:

ات رایج در بخش بی هوشی آشنا شده و بر اساس زدر این درس دانشجو با ساختمان و عملکرد تجهی

با توجه  متداول،بکارگیری،آماده سازی،نگهداری و ایمنی دستگاه های مربوطه را فرا می گیرد.استانداردهای 

 -حضوری)سهای تئوری به صورت ترکیبیالک 1۱به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید 

س های مجازی استاد ال،کلیه جلسات عملی بصورت حضوری برگزار خواهد شد. در خصوص ک (مجازی

بوطه محتوای درس را که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش مر

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

و میزان پاسخ دهی مطالعه را انتخاب نماید. استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب 

تکلیف مشخص خواهد شد که دانشجو  دوزم را انجام دهد. جهت این درس الدانشجویان به تکالیف، ارزیابی 

 : کارشناسی هوشبریتحصیلی:مقطع و رشته       هوشبریگروه آموزشی:     نالرستا)س( نبیحضرت ز یپرستار دانشکده :

 واحد 2 :  تعداد واحد  ی هوش یب زاتیتجه :  نام درس

 واحد عملی 5/4-واحد ) نظری( 5/1نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس تئوری / عملی :   1 یهوش ی: با بازنی هم – یپزشک کیزیف پیش نیاز:

 12-14،   8- 14 : یکشنبه

  11-15:  چهارشنبه

 ، اتاق عملSKILL LABمکان برگزاری کالس های عملی :  

 سرکارخانم احمدی الری                                          مسئول برنامه :  

Elnaz_ahmadi71@yahoo.com   آدرس پست الکترونیک                          5220544۱:     دانشکده شماره تماس:  

                                                       ، سرکار خانم سیفی  یالر یسرکارخانم احمد     مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 z.seifi2010@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                     5220544۱شماره تماس دانشکده:    

                                        یالر یسرکارخانم احمد تهیه و تنظیم : 

 1044اسفند ماه  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره 

 .ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد

 

 موارد زیر می باشد :عناوین کلی این درس شامل 
 ،سیلندرهای طبی، ،شبکه توزیع مرکزی)سانترال( و نکات ایمنیمرور و بررسی گازهای طبی .1

اجزای اصلی ماشین بیهوشی ) ورودی خط لوله بیمارستان برای گازهای فشرده، دریچه های ایمنی،  .2

 فلومترها، تبخیرکننده و انواع آن ، آنالیزور اکسیژن(

 یم کننده های فشاراخطار دهنده ها و تنظ .1

 تهویه دهنده های مکانیکی) ونتیالتور( و اجرا آن .0

معرفی سیستم های بی هوشی و اصول کارکرد آشنایی با سیستم های باز،نیمه باز، و بسته و سیستم های  .5

 co2جاذب لوله خرطومی، کیسه ذخیره،، مپلسون

 APLعملکرد سیستم حلقوی و دریچه های یک طرفه و  .6

 آن و مرطوب سازی راه هواییساکشن و ضمائم  .7

 فیبروپتیک های قابل انعطاف و دستگاه پمپ انفوزیون .8

 عملکرد دستگاه دفیبریالتور .۱

 پالس اکسی متری و کاپنوگرافعملکرد دستگاه  .14

 
 

 ف کلیاهدا 

باگازهای طبی، منابع گازهای هوشبر،سیلندرهای طبی،تنظیم کننده های  فشار،شبکه توزیع مرکزی)سانترال( و 

 .ایمنی آشنا شوندنکات 

 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 .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 

 

 

 هدف کلی 

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

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

 

  اهداف اختصاصی 

 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 



 دهد. 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 انیطرفه را ب کی یها چهیاساس کار در 

 هدف کلی 

 ماشین بیهوشی آشنا شود. و تنظیم اولیه ونتیالتور با تهویه دهنده های مکانیکی) ونتیالتور( و اجرا آن

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. انیرا ب یکیمکان هیاصول تهو 

 را شرح دهد. یکیمکان هیتهو یپارامتر ها 

 کند. انیرا ب  یهوش یدستگاه ب  یپارامتر ها ماتیتنظ 

 هدف كلي 
سیستم های بی هوشی و اصول کارکرد آشنایی با سیستم های باز،نیمه باز، و بسته و سیستم های مپلسون، لوله 

 را بیان کند. co2خرطومی، کیسه ذخیره،جاذب 
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کند. حیباز، و بسته را تشر مهیباز،ن یها ستمیس 

 کند. انیمپلسون را ب یها ستمیانواع س 

 کند. سهیمپلسون را مقا یها ستمیس انواع 

 .انواع روش بی هوشی   را شناسایی کند 

 

 هدف کلی 

 را بشناسد. دستگاه ساکشن و ضمائم آن و مرطوب سازی راه هوایی

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد . حیرا توض یپزشک یانواع ساکشن ها 

 دهد. حیساکشن ها را توض ساختار 

  کند . حیانجام ساکشن را تشر یبرا ینکات مهم ساختار 

 کند. ییدر هنگام کار را شناسا وبیع 

  دهد. حیاز دستگاه را توض یروش نگهدار 

 

 هدف کلی 



 را بیان کند. و کاپنوگراف یمتر یعملکرد دستگاه پالس اکس 

  اهداف اختصاصی 

 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 دهد. حیرا توض یمتر یاصول کار پالس اکس 

  دهنده دستگاه را شرح دهد. لیتشک یقسمت ها 

 را شرح دهد. شودیکه باعث خطا در محاسبه م یموارد 

 کند. حیاز دستگاه را تشر یروش نگهدار 

 کند . فیکاپنوگراف را تعر 

 دستگاه کاپنوگراف را شرح دهد. یاجزا 

 کند . حیرا تشر یاصول کارکرد کاپنوگراف 

 دهد. حیبا کاپنوگراف را توض حیاصول و طرز کار صح 

  دینما ییکاپنو گرام را شناسا یعیطب یمنحن. 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  استفاده از  ، با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد كامپيوتر ، ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور

 یآموزش یها لميف ک،يپرات طيموالژ در مح

  منابع درسی:  

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

  وجود جدول زير را تكميل كنيد:در صورت 

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

 مطالعهمشخص شده برای 

 
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،  سيجلد دوم. تهران: آباد لر،يم یهوشيه. ترجمه كامل اصول ب نيفرز. ۴

 ۸۱9۲ راستيو ع،يرف شهيو همكاران، تهران: اند ی. ترجمه حسنلريم یهوشير، پاردو م. اصول ب لريم. ۵

 931۱. تهران: نشر جامعه نگر،یهوشيب زاتيبا تجه يیم. آشنا یريام ینيحس. ۶

 

-- 

 



 

 

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

 به مقاله

--  

--  
 

  در صورتی كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتوای ديگری )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب

آن را  فایل، مشخصات آن را ذكر كنيد و  به دانشجويان معرفی كنيد منبع درسیفوق يا به تنهايی به عنوان 

 ضميمه نماييد:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشیاساليد پاور پوينت، منظور  *

 پ

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

 خير   بلی   ايد؟نظر گرفتهآزمون در  . آيا برای درس خود9

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

ترم انیم 1  
چند گزینه ای، (تکوینی

( تشریحی، کوتاه پاسخ  

در جدول زمانبندی مشخص 

 گردیده است

۸ 

 
یازمون عمل  

برای هر پروسيجر ايستگاهی 

 طراحی می گردد
م خواهد شدالمتعاقبا اع  

ترم انيپا 3  
چند گزینه ای، (تکوینی

( تشریحی، کوتاه پاسخ  
 متعاقبا اعالم خواهد شد

 *نوع محتوا
 عنوان و مؤلفین/ مشخصات شامل

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلی   ايد؟در نظر گرفته/ميان ترم . آيا برای درس خود پروژه پايان ترم 9

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

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

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

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

تكليف اول 

 كالسی

ارائه سواالت 

به صورت 

تشريحی 

،بارگذاری در 

ماجول تكليف 

 در سامانه نويد

 در سامانه اعالم خواهد شد

حداكثر دو هفته 

پس از ارائه 

 تكليف

حداكثر دو 

هفته پس 

ازپايان مهلت 

پاسخ 

 دانشجويان

مرور جلسات اول تا 

 ششم

دوم تكليف 

 كالسی

ارائه سواالت 

به صورت 

تشريحی 

،بارگذاری در 

ماجول تكليف 

 سامانه نويددر 

 در سامانه اعالم خواهد شد

حداكثر دو هفته 

پس از ارائه 

 تكليف

حداكثر دو 

هفته پس 

ازپايان مهلت 

پاسخ 

 دانشجويان

مرور جلسات ششم 

يازدهمتا   



 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره ۵ آزمون میان ترم

 نمره ۲ )نظری( آزمون پایان ترم

 نمره ۴ (عملیترم) انیآزمون پا

 نمره 9 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

ارائه گزارش از بازدیدهای مرتبط با کالس 

 های عملی        

 نمره ۸

 

 چند گزينه ای ، تشريحی خواهد بود. -سواالت ارزشيابی تركيبی از سواالت صحيح و غلط

نمايش عملی پروسيجرها در حضور اساتيد در طی آزمون های دوره ای و پايانی)با   ارزشیابی عملی:

 استفاده از چک ليست(

 

 مقررات 

از دانشجويان عزيز انتظار می رود كه با توجه به اهميت و حساسيت درس و تنوع مطالب و محدوديت زمانی  

 و به منظور بهره برداری هر چه بيشتر به نكات زير توجه نمايد : 

 غيبت مجاز طبق مقررات آيين نامه آموزشی می باشد. (9

 اليف و ساير آزمون ها و پايان ترم.شركت در آزمون های داخل كالس )كوئيز( و انجام تك (۸

 نحوه  امتحان پايان ترم به صورت سؤاالت چند گزينه ای/ تشريحی می باشد.  (3

 حاضر باشند. یدر جلسات عمل ديشده و با فرم لباس اتاق عمل با نييسر ساعت و روز تع انيدانشجو (۴

 9۱حداقل نمره قبولی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



در نیمسال دوم  1044دانشجویان هوشبری ورودی   نظری تجهیزات بیهوشی درس زمانبندی جدول

 1044-1041سال تحصیلی
 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

 يكشنبه ۵۱/۵۱/۵۰۱۱

9۸-9۱ 

 یگازها،منااااابع گازهااااا

 خانم احمدی الری ،یطب یلندرهایهوشبر،س

 مجازی
نرم افزار 

اتولید محتو  

 انیآزمون م

 ترم

۵۱/۵۱/۵۰۱۱ 
 چهارشنبه

۵۱-۵۱ 
 خانم احمدی الری اجزای اصلی ماشين بيهوشی

 مجازی
نرم افزار 

امحتو دیتول  

 انیآزمون م

 ترم

۱۱/۵۱/۵۰۱۱ 
 يكشنبه

9۸-9۱ 

 سیستم های بی هوشی 

 
 مجازی ی فیسخانم 

نرم افزار 

اتولید محتو  

 انیآزمون م

 ترم

۱۱/۵۱/۵۰۱۱ 
 چهارشنبه 

۵۱-۵۱ 

 چاه یو در یحلقاو  ستمیس

  APLطرفه و  کی یها

 خانم سیفی

 مجازی
نرم افزار 

امحتو دیتول  

 انیآزمون م

 ترم

۵۰/۵/۵۰۱۵ 
 يكشنبه 

9۱-۲ 

 ميو تنظ   یكيمكان هياصول تهو

 یدستگاه ب  یپارامترها حيصح

 یهوش

 مجازی یفيسخانم 
نرم افزار 

امحتو دیتول  

 انیآزمون م

 ترم

۵۱/۵/۵۰۱۵ 
 چهارشنبه 

۵۱-۵۱ 

 میاخطار دهنده هاا و تنظا  

  فشار یکننده ها
 مجازی ی  الر یاحمدخانم 

نرم افزار 

امحتو دیتول  

 انیآزمون م

 ترم

۱۵/۵/۵۰۱۵ 
 يكشنبه 

93-9۸ 
1-6امتحان میان ترم جلسات   

 يكشنبه  ۱۵/۵/۵۰۱۵

9۱-۲ 

 یمتار  یدستگاه پالس اکس

 سیفیخانم   و کاپنوگراف
 ، يسخنران

 يگروه بحث

ویدئو 

 پروژکتور

فیتکال  

یانیپا آزمون  

 چهارشنبه ۱۰/۵/۵۰۱۵

۵۱-۵۱ 

عملکرد دستگاه 

 التوریبریدف

 سیفیخانم  

 ، يسخنران

ویدئو  يگروه بحث

 پروژکتور

فیتکال  

یانیپا آزمون  

۱۵/۵/۵۰۱۵ 
 چهارشنبه

۵۱-۵۱ 

دستگاه مانیتورینگ مداوم 

 قلبی
 احمدی الریخانم 

 ، يسخنران

ویدئو  يگروه بحث

 پروژکتور

فیتکال  

یانیپا آزمون  

۱/۱/۵۰۱۵ 

 چهارشنبه
قابل  یها کیبروپتیف

 ، يسخنران احمدی الریخانم انعطاف و دستگاه پمپ 
ویدئو 

 پروژکتور

فیتکال  

یانیپا آزمون  



 يگروه بحث  ونیانفوز ۵۱-۵۱

۵۰/۱/۵۰۱۵ 
 چهارشنبه

۵۱-۵۱ 

ساکشن و ضمائم آن و 

 ییراه هوا یمرطوب ساز
 احمدی الریخانم 

 ، يسخنران

ویدئو  يگروه بحث

 پروژکتور

فیتکال  

یانیپا آزمون  

 امتحان پایان ترم
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۸9/۸/9۴۱9 
 چهارشنبه

9۵-93 

وساایل  مشاهده و به کارگیری 

 شبکه سانترال گازی

 1گروه 
 خانم احمدی الری

سخنرانی ، 

 تمرین

 بحث گروهی

 ارائه گزارش کتبی

۸9/۸/9۴۱9 
 چهارشنبه

9۵-93 

 اکسیژن درمانی و کار با فلومتر

 سیلندر اکسیژن

 2گروه 

 خانم سیفی

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  
 آزمون 

 پایانی

۸۲/۸/9۴۱۱ 

 چهارشنبه

9۵-93 
 لیوسا یریکارگمشاهده و به 

 یشبکه سانترال گاز

 2گروه 
 یالر یخانم احمد

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 

یارائه گزارش کتب  

 

 چهارشنبه ۸۲/۸/9۴۱9

9۵-93 

 و کار با فلومتر یدرمان ژنیاکس

 ژنیاکس لندریس

 1گروه 

 خانم سیفی

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

9/3/9۴۱9 
كشنبهي  

9۸-9۱  

 دفیبریالتور

 یفیخانم س ۸گروه 

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  

 آزمون 

 پایانی

 چهارشنبه ۴/3/9۴۱9

9۵-93  

و  نی، چک ماش یهوشیب نیماش

 التوریونت میتنظ

 1گروه 

 احمدی الیخانم 

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 چهارشنبه ۴/3/9۴۱9

9۵-93  

 دستگاه ساکشن

۲گروه   

سخنرانی ،  خانم سیفی

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی



 چهارشنبه 99/3/9۴۱9

9۵-93  

و  نی، چک ماش یهوشیب نیماش

 التوریونت میتنظ

 2گروه 

سخنرانی ،  خانم احمدی الری

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

 چهارشنبه 99/3/9۴۱9

9۵-93  

 دستگاه ساکشن

۱گروه   

،  یسخنران خانم سیفی

نیتمر  

یگروه بحث  

 آزمون 

 پایانی

 چهارشنبه 9۲/3/9۴۱9

9۵-93  

و  سیپیت یهوشیب یها ستمیس

 ی حلقو یها ستمیس

 2گروه 

 خانم احمدی الری

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

9۲/3/9۴۱9 
 هارشنبهچ

9۵-93 

دستگاه پالس اکسای متاری و   

 کاپنوگرافی

 1گروه 

سخنرانی ،  خانم سیفی

 تمرین

 یبحث گروه

 آزمون 

 پایانی

۸۸/3/9۴۱9 
  كشنبهي

9۱-۲ 

و  یمتار  یدستگاه پالس اکسا 

 یکاپنوگراف

 2گروه 

،  یسخنران یفیخانم س

نیتمر  

یگروه بحث  

 آزمون

یانیپا  

 چهارشنبه ۸۵/3/9۴۱9

9۵-93  

و  سیپیت یهوشیب یها ستمیس

 ی حلقو یها ستمیس

 1گروه 

 خانم احمدی الری

سخنرانی ، 

 تمرین

یبحث گروه  

 آزمون 

 پایانی

9/۴/9۴۱9 

 

 

 هارشنبهچ

9۵-93 

  ونیدستگاه پمپ انفوز

 2گروه 

 خانم احمدی الری

سخنرانی ، 

 تمرین

 یبحث گروه
 آزمون 

 پایانی

 شنبه  ۴/۴/9۴۱9

9۵-93  
 دفیبریالتور

 یفیخانم س 9گروه 

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  

 آزمون

یانیپا  

۲/۴/9۴۱9 
 هارشنبهچ

9۵-93 

  ونیدستگاه پمپ انفوز

 احمدی الری خانم 1گروه

،  یسخنران

نیتمر  

یگروه بحث  

 آزمون 

 پایانی

 امتحان پایان ترم

 


