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 بنام خدا
 کرمانشاه يدانشگاه علوم پزشک

 يراپزشکيپ دانشکده 

   Lessen Plan طرح درس

  
  ششمترم  يوسته هوشبريپ يان کارشناسيدانشجو: مخاطبان                                        اداره درد                                        اصول و روش های  :عنوان درس  
 اصول بيهوشي : :  ازيش نيدرس  پ                                                                                                 يواحد نظر2:  تعداد و نوع واحد  

 12-11شنبه ها ساعت  چهار: ساعت مشاوره                                        95-96 يليسال تحص دومنمسال  (11-16ساعت ) چهارشنبه ها :زمان ارائه درس  
 ابراهيم عزتي :  مدرسان/ مدرس 

 

 ن درديتسک يدرد، روش ها يوپاتولوژيزيانتقال درد، ف يو روش ها يولوژيزيبا ف ييآشنا:درس يهدف کل
 
 

   :جلسات  ياهداف کل

 درد يولوژيزيو ف يآناتوم -1

 (1)انواع درد -2

 (2)انواع درد -3

 يدرد يب يروش ها -1

 ير مخدريغ يدرد يب يداروها -5

 (1)يمخدر يدرد يب يداروها -6

 (2)يمخدر يدرد يب يداروها -7

 يموضع يها يحس يب -8

 موثر بر کنترل درد يانواع داروها -9

11- TENSيدرمان، سرما ي، گرما درماني، آب درمان 

 يو ورزش درمان يون، طب سوزنيلزاسيون، موبيپوالسيمان -11

 درد يابيارز -12

 يانواع بلوک عصب -13

 نال يدورال و اسپاياپ يدرد ي،بيموضع يحس يب -11

 زاتيل و تجهيک درد، وساينيکل -15

 کنترل درد در اطفال -16
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 :هر جلسه يک اهداف کليبه تفک یژه رفتارياهداف و
 جلسه اول

 
 درد یزولوژيو ف يآناتوم ان با يدانشجو ييآشنا:يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدرپا:ژه ياهداف و

 .ح دهديجاد درد را توضيا یسم هايدرد و مکان یرندهايگ -1-1

 .ح دهدياف آوران درد را توضيال -2-1

 .ح دهديرا توض درد یمپاس هاينقش نخاع در انتقال و تعدبل ا -3-1

 .ل درد را شرح دهديو تعد يدرد و نزول یصعود یرهايمس -4-1

 
 جلسه دوم

 (1)انواع دردان با  يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدرپا:ژهياهداف و

 .را شرح دهد يدرد بعد از عمل جراح -1-2

 .ح دهديرا توض يمشک یمنشا و انواع دردها -2-2

 .شرح دهد یم بنديو تقس يرو از نظر علل شناس يسرطان یدردها -3-2

 .ح دهديو توض یم بنديبتواند کمر دردها رو تقس  -4-2

 .زونا رو شرح دهد یماريم دردناک بسندر -5-2

 جلسه سوم

 (2)انواع دردان با  يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :باشدان دانشجو قادر يدر پا :ژهياهداف و

  .ان کندياندام ها و درمان آنها را ب يفانتوم یجاد دردهايسم ايمکان -1-3

 .ح دهديرا توض یسندرم دردناک کوزالژ -2-3

 .ح دهديرا توض یعلل و درمان نورالژ -3-3

 .ح دهديال را توضيوفاژيدرد م -4-3

 .ح دهديرا توض يتاالموس یدرد ها -5-3

 جلسه چهارم

 یدرد يب یروش هاان با  يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديپا در :ژهياهداف و

 .ح دهديمسکن ها را توض یديور یانواع روش ها بتواند -1-4

 .مار را شرح دهديکنترله توسط ب یدرد يب -2-4

 .مخدرها را شرح دهد يق عضالنيتزر -3-4

 .ح دهديمسکن ها رو توض يخوراک یروش ها -4-4

 ...و يرزبانيز:متفرقه مصرف مسکن ها رو شرح دهد یروش ها -5-4

 
 

 جلسه پنجم

  یر مخدريغ یدرد يب یداروهاان با يدانشجو ييآشنا :يهدف کل
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 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .ح دهديساده را نظر کاربرد و عوارض توض یمسکن ها -1-5

 .را شرح دهدNSIDsسم اثر يمکان -2-5

 .را شرح دهدNSIDsرض عوا -3-5

 .دهد حرا شرNSIDsدوز ها و زمان مصرف  -4-5

 

 جلسه ششم
 (1)يمخدر يدرد يب يان  با داروهايدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .ک مخدرها را شرح دهديناميک و فارماکوديتيفارماکون -1-6

 .عوارض مخدرها را شرح دهد= 2-6

 .موارد منع مخدرها را شرح دهد -3-6

 .ع را شرح دهديشا یانواع مخدرها يژگيو -4-6

 

 جلسه هفتم
 (2)يمخدر يدرد يب يدانشجو با داروها ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .دهدح يدوز و مدت اثر مخدرها را توض -1-7

 .ح دهديعوارض مخدرها را توض -2-7

 ح دهديموارد منع مخدرها را توض -3-7

 

 جلسه هشتم

 يموضع يحس يبان با يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 : ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .ح دهديرا توض L.Aک يتيفارماکون -1-8

 .ح دهديرا توض يعوامل موثر در بلوک عصب -2-8

 .ها باشدL.Aح يقادر به توض -3-8

 

 جلسه نهم
 موثر بر کنترل درد يانواع داروهاان با يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .ضد تشنج را در کنترل درد شرح دهد یداروها اثر -1-9

 .ح دهديرا دردرمان دردها را توضTCA یاثر داروها -2-9

 .در کنترل درد شرح دهدBZDاثر  -3-9

 .ح دهدير داروها را در کنترل درد توضين ها و سايستاميه يدها و آنتياستروئ,ک هاياثر نورولپت -4-9
 

 جلسه دهم

 ي، سرما درماني، گرما درماني، آب درمانTENSان با يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و
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 .ح دهديرا در کنترل درد توضTENSاثر  -1-11

 .ح دهديدرد را توض يمختلف گرمادرمان یروش ها -2-11

 .ح دهديرا در کنترل درد توض يکاربرد سرمادرمان -3-11

 .را در کنترل درد شرح دهد يگاه آب درمانيجا -4-11

 

 ازدهميجلسه 

 يو ورزش درمان يون، طب سوزنيلزاسيون، موبيپوالسيمانان با يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .ون در کنترل درد شرح دهديپوالسيمان -1-11

 .ون را در کنترل درد شرح دهديلزاسير موبيتاث -2-11

 .را در کنترل درد شرح دهد يسوزنر طب يتاث -3-11

 .را در کنترل درد شرح دهد ير ورزش درمانيتاث -4-11

 

 جلسه دوازدهم

 درد يابيارز  يروش ها ان بايدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .درد را شرح دهد يابيارز يشگاهيآزما یروش ها -1-12

 .درد را شرح دهد ينيالي يابيمختلف ارز یروش ها -2-12
 

 زدهميجلسه س

 يانواع بلوک عصبان با يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .اک را شرح دهديو شبکه سل یبلوک عقده ستاره ا -1-13

 .اندام ها را شرح دهد یديو داخل ور یک کمريبلوک سمپات -2-13

 .اعصاب را شرح دهدک يلوک نورولپتب بهمربوط  یروش ها -3-13

 جلسه چهاردهم

 

 ناليدورال و اسپاياپ يدرد ي،بيموضع يحس يبانواع ان با يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .کند ييرا شناسا يموضع يحس يجهت ب يع مصرفيشا یداروها -1-14

 .را شرح دهد يحس يب یانواع روش ها -2-14

 .نال را شرح دهدياسپا یدرد يب -3-14

 .ونال را شرح دهديرژو یدرد يحس کننده قابل مصرف در ب يب یمخدرها و داروها -4-14

 
 

 جلسه پانزدهم

 زاتيل و تجهيک درد، وساينيکلان با يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

 :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 .ک درد را نام ببردينيل دهنده کليپرسنل تشک -1-15
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 .س درد را شرح دهديماران در سرويرش بيپذنحوه  -2-15

 .ک درد را شرح دهدينيزات کليل و تجهيوسا -3-15

 .ک درد را شرح دهدينين درد در کليمورد استفاده براس تسک یروش ها -4-15

 جلسه شانزدهم

 در اطفال يدرد يبان با يدانشجو ييآشنا: يهدف کل

  :ان دانشجو قادر باشديدر پا:ژهياهداف و

 درد در اطفال را شرح دهد يابيارز -1-16

 .در اطفال را شرح دهد یدرد يمختلف  ب یروش ها -2-16

 اطفال را شرح دهد یدرد يمورد استفاده در ب یداروها -3-16

 
 (توان استفاده کرد يز ميموجود ن ين ترجمه هاياز آخر:) منابع

 

1‐Basics of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller.Latest ed. 

2‐ Anesthesia and Co‐ Exisiting disease. Robert K.Stoelting& et al Latest ed. 

3‐Nurse Anesthesia.Nagelhout J. & et al Latest ed. 

1‐Handbook of Nurse Anesthesia.Nagelhout J. & et al Latest ed 

5- medical – surgical nursing. 2112 

 : سيدرت روش

  يپرسش و پاسخ ، بحث گروه.  يسخنران

 : يکمک آموزش يرسانه ها

 دئوپروژکتوريت برد، وينترنت، تخته وايوتر و ايکامپ

 يابيسنجش و ارزش
 ساعت خيتار نمره روش آزمون آزمون

 11-11:31 18/12/95 1.5  ينه ايچهار گز زيکوئ
 11-11:31 23/1/96 3.5  ينه ايچهار گز ان دورهيآزمون م

 8:31-11:31 31/13/96 13 ينه ايچهار گز ان ترميآزمون پا
   2 - يآموزش يتهايفعال

 

 :مقررات درس وانتظارات از دانشجو
به  ين واحد درسيجهت هر چه بهتر برگزار شدن ا يت زمانيت درس و تنوع منابع و توجه به محدوديرودکه با توجه به اهميان محترم انتظار مياز دانشجو  

 . . دييتوجه فرما رينکات ز

 ق در کالس يحضور منظم و دق – 1  

  يو بحث گروه يداخل کالس یتهايشرکت در فعال – 2

 شده  يرجوع به منابع معرف – 3

  یجلسه بعد یمطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدا – 4

 همراه  یخاموش کردن تلفن ها -5
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 اصول و روش هاي اداره درد درس يجدول زمانبند
 14کالس  14-16ساعت چهارشنبه ها  : ساعت جلسه روز و

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دانشکده EDOمسئولنام و امضای            رسول کاويان نژاد: نام و امضای مدير گروه    ابراهيم عزتي         : نام و امضای مدرس

 :تاريخ ارسال                                 :                      تاريخ ارسال                      :                                 تاريخ تحويل           
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 ابراهيم عزتي آناتومي و فيزولوژي درد 21/11/95 1

 ابراهيم عزتي (1)انواع درد 27/11/95 2

 ابراهيم عزتي (2)انواع درد 4/12/95 3

 ابراهيم عزتي روش هاي بي دردي 11/12/95 4

 ابراهيم عزتي داروهاي بي دردي غير مخدري 18/12/95 5

 ابراهيم عزتي (1)داروهاي بي دردي مخدري 25/12/95 6

 ابراهيم عزتي (2)داروهاي بي دردي مخدري 16/1/96 7

 ابراهيم عزتي بي حسي هاي موضعي 23/1/96 8

 ابراهيم عزتي انواع داروهاي موثر بر کنترل درد 31/1/96 9

11 6/2/96 TENS ابراهيم عزتي درماني، گرما درماني، سرما درماني، آب 

 ابراهيم عزتي مانيپوالسيون، موبيلزاسيون، طب سوزني و ورزش درماني 13/21/96 11

 ابراهيم عزتي ارزيابي درد 21/2/96 12

 ابراهيم عزتي انواع بلوک عصبي 27/2/96 13

 ابراهيم عزتي بي حسي موضعي،بي دردي اپيدورال و اسپاينال 3/3/96 14

 ابراهيم عزتي کلينيک درد، وسايل و تجهيزات 11/3/96 15

 ابراهيم عزتي کنترل درد در اطفال 17/3/96 16


