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 بٌام خذا

 داًطگاُ ػلَم پسضکی کرهاًطاُ

 پیراپسضکیداًطکذُ 

 Lessen Plan طرح درس

        
 

 

 

 

 

 

 ّذف کلی درس:
 

 اطویٌبى اس کبرثزد آًْب ؽٌبخت تجْیشات ثیَْؽی  ٍ فزاگیزی طزس کبر، ًگْذاری ٍ کغت 
 

 

 ( جْت ّر جلسِ یک ّذف)  اّذاف کلی جلسات :
  ثیَْؽی اًَاع تجْیشات ثب اٍلیِ داًؾجَیبى آؽٌبییط ٍ هؼزفی کالط ٍ در -1

) هبعک؛ آهجَثگ؛ ایزٍی، هبعک ّبی صَرتی، کبًَالی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ٍعبیل هَرد اعتفبدُ در ثزقزاری راُ َّایی -2

 (الرًگَعگَح، لَلِ تزاؽِ، ثیٌی

، گبسّبی ثیَْؽی، هخشى ّب ٍ ًکبت ایوٌی) اخطبر دٌّذُ ٍ تٌظین هبؽیي ثیَْؽی اجشای اصلی ثب داًؾجَیبى آؽٌبیی -3

 کٌٌذُ ّبی فؾبر(

 دی اکغیذ کزثيعیغتن جذة کٌٌذُ  ثب داًؾجَیبى آؽٌبیی -4

 (1)هبؽیي ثیَْؽیتَْیِ هکبًیکی، اجشا ٍ تٌظیوبت ًٍتیالتَر در  ثب داًؾجَیبى آؽٌبیی -5

 (2تَْیِ هکبًیکی، اجشا ٍ تٌظیوبت ًٍتیالتَر در هبؽیي ثیَْؽی) ثب آؽٌبیی داًؾجَیبى -6

 عیغتن ّبی ثیَْؽی)ثبس، ًیوِ ثبس،ًیوِ ثغتِ ٍ ثغتِ( ثب داًؾجَیبى آؽٌبیی  -7

 چک کزدى هبؽیي ثیَْؽی، ثبسدیذ دٍرُ ای ثب داًؾجَیبى آؽٌبیی  -8

 راُ َّایی ٍ عبکؾي کزدىثب هزطَة عبسی  داًؾجَیبى آؽٌبیی   -9

 دعتگبُ پبلظ اکغی هتزی، دعتگبُ کبپٌَپزاف ٍ هبًیتَریٌگ هذاٍم قلجیداًؾجَیبى ثب آؽٌبیی    -10

 ٍ فیجزاپتیک ّبی قبثل اًؼطبفدعتگبُ اًفَسیَى ثب  آؽٌبیی داًؾجَیبى  -11

 ّبی جذیذ ثیَْؽیدعتگبُ ٍ  ثب دعتگبُ دفیجزیالتَر آؽٌبیی داًؾجَیبى  -12
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 تاری بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسٍِیژُ رف اّذاف

 جلسِ اٍل

 اًَاع تجْیشات ثب هؼزفی کالط ٍ درط ٍ آؽٌبیی داًؾجَیبىّذف کلی: 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ :اّذاف ٍیضُ

 قَاًیي ٍ هقشسات کالسی سا فشا گیشد. -1-1

 اّذاف آهَصضی دسس سا فشا گیشد.  -2-1

 تجْیضات بیَْضی سا بیاى کٌذ.اًَاع هختلف ٍسایل ٍ   -3-1

 شاقبتی ٍ ایوٌی دس تجْیضات بیَْضی سا فشا گیشد.ًکات ه -4-1

 دٍم جلسِ

آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ٍعبیل هَرد اعتفبدُ در ثزقزاری راُ َّایی) هبعک؛ آهجَثگ؛ ایزٍی، هبعک ّبی صَرتی، کبًَالی ّذف کلی: 

 (، الرًگَعگَح، لَلِ تزاؽِثیٌی

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ: اّذاف ٍیضُ

 اًَاع ٍسایل هَسد استفادُ دس بشقشاسی اٍلیِ ساُ َّایی سا فشا گیشد. -1-2

 افذاهات ٍ ًکات الصم ٌّگام استفادُ اص هاسک ٍ آهبَبگ سا بیاى کٌذ.  -2-2

 ًکات ٍ ًحَُ استفادُ اص ایشٍی دّاًی سا ضشح دّذ. -3-2

 سا ضشح دّذ. ًکات ٍ ًحَُ استفادُ اص ایشٍی بیٌی  -4-2

 ًکات ٍ ًحَُ استفادُ اص هاسک سادُ صَستی ٍ کاًَالی بیٌی سا فشا گیشد.  -5-2

 اًَاع السًگَسگَپ ٍ لَلِ تشاضِ ٍ کاسبشد آًْا سا فشا گیشد. -6-2

 

 سَمجلسِ 

دٌّذُ ٍ تٌظین گبسّبی ثیَْؽی، هخشى ّب ٍ ًکبت ایوٌی) اخطبر  ،هبؽیي ثیَْؽی اجشای اصلی ثب آؽٌبیی داًؾجَیبى ّذف کلی:/

 کٌٌذُ ّبی فؾبر(

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ :اّذاف ٍیضُ

 قسوت ّای هختلف دستگاُ بیَْضی سا ضشح دّذ. -1-3

 فلَهتش ّا ٍ هاًیتَسیٌگ ّای فطاس بش سٍی دستگاُ سا بطٌاسذ.  -2-3

  ًحَُ کاس با قسوت ّای هختلف دستگاُ سا فشا گیشد. -3-3

 سا بطٌاسذ.اًَاع گاصّای بیَْضی   -4-3

 هکاًیسن ّا اًتطاس گاصّای بیَْضی سا فشا گیشد. -5-3

 ًکات ایوٌی ٌّگام استفادُ اص گاصّای بیَْضی سا فشا گیشد.  -6-3

 ًحَُ کاس با هخاصى گاصّای بیَْضی دس دستگاُ سا ضشح دّذ.  -7-3

 چْارم جلسِ

 دی اکغیذ کزثيعیغتن جذة کٌٌذُ  ثب داًؾجَیبى  آؽٌبیی ّذف کلی:

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ :یضُاّذاف ٍ

 اًَاع هَاد جارب دی اکسیذ کشبي سا بطٌاسذ. -1-4

 ًقص ایي سیستن دس بیَْضی بیواس سا فشا گیشد. -2-4

 دس دستگاُ بیَْضی سا ضشح دّذ. CO2ًحَُ عولکشد جارب ّای  -2-4

 سا ضشح دّذ. CO2ًحَُ تعَیط ٍ پایص عولکشد سیستن جزب  -3-4

 تعَیط هَاد جارب سا فشا گیشد. صهاى  -4-4
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 پٌجنجلسِ 

 (1)تَْیِ هکبًیکی، اجشا ٍ تٌظیوبت ًٍتیالتَر در هبؽیي ثیَْؽی ثب داًؾجَیبى آؽٌبییّذف کلی: 

 درپبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ :اّذاف ٍیضُ

 قسوت ّای هختلف دستگاُ تَْیِ هکاًیکی دس بیَْضی سا ضشح دّذ.  -1-5

 اّویت ٍ اساس تَْیِ هکاًیکی دس بیَْضی سا فشا گیشد.   -2-5

 هکاًیسن تَْیِ ٍ گاصّای بیَْضی دس دستگاُ بیَْضی سا ضشح دّذ. -3-5

 اًَاع هختلف دستگاُ تَْیِ هکاًیکی سا فشا گیشد.  -4-5
 

 ضطن جلسِ
 (2)ثیَْؽیتَْیِ هکبًیکی، اجشا ٍ تٌظیوبت ًٍتیالتَر در هبؽیي  ثب داًؾجَیبى آؽٌبییّذف کلی: 

 ثبؽذ قبدر داًؾجَدر پبیبى اّذاف ٍیضُ: 

 قسوت ّای هاًیتَسیٌگ دس دستگاُ بیَْضی سا فشا گیشد.  -1-6

 قسوت ّای تٌظیوات دس دستگاُ بیَْضی سا فشا گیشد.  -2-6

 اًَاع آالسم دس دستگاُ بیَْضی سا ضشح دّذ. -3-6

 جشاحی سا فشا گیشد.ًحَُ تٌظیوات دستگاُ حیي بیَْضی دس بیواساى تحت   -4-6

 

 ّفتنجلسِ 

 )ثبس، ًیوِ ثبس،ًیوِ ثغتِ ٍ ثغتِ( عیغتن ّبی ثیَْؽی ثب آؽٌبیی داًؾجَیبىّذف کلی: 

 ثبؽذ قبدر داًؾجَدر پبیبى  اّذاف ٍیضُ:

 اًَاع سیستن ّای تٌفسی باص، ًیوِ باص، ًیوِ بستِ ٍ بستِ سا فشا گیشد. -1-7

 سا ضشح دّذ. تٌفسی قسوت ّای هختلف سیستن ّای بیَْضی -2-7

 هَاسد کاسبشد ّش کذام اص ایي سیستن ّا سا فشا گیشد. -3-7

 ًکات هشاقبتی ٍ ًحَُ کاسکشدى با ایي سیستن ّا سا بطٌاسذ. -4-7

 ّطتنجلسِ 

  چک کزدى هبؽیي ثیَْؽی، ثبسدیذ دٍرُ ای ثب آؽٌبیی داًؾجَیبىّذف کلی: 

 ثبؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

  اّویت چک کشدى دستگاُ بیَْضی سا فشا گیشد. -1-8

 چک کشدى دستگاُ سا لیست ًوایذ.  هَاسد -2-8

 قسوت ّای هختلف چک کشدى دستگاُ بصَست سٍصاًِ سا ضشح دّذ. -3-8

 .قسوت ّای هختلف چک کشدى طی باصدیذ دٍسُ ای اص دستگاُ ّا سا ضشح دّذ -4-8

 سا ضشح دّذ.اّویت کالیبشاسیَى دس دستگاُ بیَْضی  -5-8

 

 ًْنجلسِ 
 ثب هزطَة عبسی راُ َّایی ٍ عبکؾي کزدى آؽٌبیی داًؾجَیبىّذف کلی: 

 ثبؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

 اّویت هشطَب ساصی ساُ َّایی دس بیواساى بیَْش سا فشا گیشد. -1-9

 ٍسایل هَسد ًیاص بشای هشطَب ساصی ساُ َّایی سا بیاى کٌذ. -2-9

 ّای داسٍیی ٍ غیش داسٍیی بشای سقیق ساصی تشضحات ساُ َّایی سا فشا گیشد.سٍش  -3-9

 ٍسایل هَسد ًیاص  ٍ هَاسد استفادُ اص ساکطي کشدى لَلِ تشاضِ ٍ ساُ َّایی سا فشا گیشد. -4-9
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 ًکات هشاقبتی حیي ساکطي کشدى سا ضشح دّذ. -5-9

 فشا گیشد.عَاسض ساکطي کشدى دس بیواساى داسای لَلِ تشاضِ سا  -6-9

 

 دّن جلسِ
 داًؾجَیبى ثب دعتگبُ پبلظ اکغی هتزی، دعتگبُ کبپٌَپزاف ٍ هبًیتَریٌگ هذاٍم قلجیآؽٌبیی ّذف کلی: 

 ثبؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى اّذاف ٍیضُ:

 اّویت ٍ هَاسد استفادُ اص دستگاُ پالس اکسی هتشی سا ضشح  دّذ. -1-11

 هتشی سا ضشح دّذ.هکاًیسن عولکشد دستگاُ پالس اکسی  -2-11

 هَاسد هختل کٌٌذُ حیي استفادُ اص پالس اکسی هتشی سا فشا گیشد. -3-11

 اّویت ٍ هَاسد استفادُ اص کاپٌَگشاف سا ضشح دّذ. -4-11

 اًَاع ٍ ًحَُ استفادُ اص دستگاُ سا ضشح دّذ. -5-11

 اّویت هاًیتَسیٌگ قلبی دس بیواساى تحت بیَْضی سا ضشح دّذ. -6-11

 اع سیستن ّای هاًیتَسیٌگ قلبی سا فشا گیشد.اًَ -7-11

 

 یازدّنجلسِ 
 ، فیجزاپتیک ّبی قبثل اًؼطبفدعتگبُ اًفَسیَى ٍ کبرثزد آًْبثب  آؽٌبیی داًؾجَیبىّذف کلی: 

 ثبؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى  اّذاف ٍیضُ:

 اّویت کاسبشد اًفَصیَى داسٍ ّا سا بیاى کٌذ -1-11

 ًیاص بِ اًفَصیَى هذاٍم داسًذ سا بیاى کٌذ.داسٍّایی کِ دس بیَْضی  -2-11

 ًحَُ تٌظیوات ٍ هحاسبِ دس اًفَصیَى داسٍّا سا فشا گیشد. -3-11

 هَاسد کاسبشد فیبشاپتیک ّای قابل اًعطاف سا بیاى کٌذ. -4-11

 دٍازدّن جلسِ
 ّبی جذیذ ثیَْؽیدعتگبُ ٍ  ثب دعتگبُ دفیجزیالتَر آؽٌبیی داًؾجَیبىّذف کلی: 

 ثبؽذ قبدر داًؾجَ در پبیبى ٍیضُ:اّذاف 

 اّویت دستگاُ دفیبشیالتَس دس بیَْضی ٍ سا ضشح دّذ. -1-12

 قسوت ّای هختلف دستگاُ دفیبشیالتَس سا فشا گیشد. -2-12

 ًکات هشاقبتی ٌّگام استفادُ اص دفیبشیالتَس سا فشا گیشد. -3-12

 شد.جذیذ بیَْضی ٍ ٍیژگی ّای آًْا سا فشا گیّای دستگاُ  -3-12

 سا ضشح دّذ.ّا هَاسد استفادُ اص ایي دستگاُ  -4-12
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  آخریي ٍیرایص  ترجوِ ضذُ هٌابغ: 

 

 
1- Anesthetic Equipment. John TB Moyle, Andrew Davey. Latest ed 

2- Nurse Anesthesia. Nagelhout J, Zaglaniczny. Latest ed 

3- Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller Latest ed 

 

 رٍش تذریس: 
 عخٌزاًی . پزعؼ ٍ پبعخ ، ثحث گزٍّی 

 رساًِ ّای کوک آهَزضی: 

 کبهپیَتز ٍ ایٌتزًت، تختِ ٍایت ثزد، ٍیذئَپزٍصکتَر

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى آزهَى

 14-2::14 05/1/98 درصذ ًورُ کل 02 چْار گسیٌِ ای  آزهَى هیاى دٍرُ

 2::8 1/4/98 درصذ ًورُ کل55 چْار گسیٌِ ای آزهَى پایاى ترم

 14-16 98/:/19 درصذ ًورُ کل 15 ضفاّی آزهَى ػولی

  طی جلسات آهَزضی درصذ ًورُ کل 12 تزجوِ( ، )کٌفزاًظ تحقیق فؼالیتْای آهَزضی

 

 ارات از داًطجَ:هقررات درس ٍاًتظ
ذ اس داًؾجَیبى هحتزم اًتظبر هیزٍدکِ ثب تَجِ ثِ اّویت درط ٍ تٌَع هٌبثغ ٍ تَجِ ثِ هحذٍدیت سهبًی جْت ّز چِ ثْتز ثزگشار ؽذى ایي ٍاح   -

 درعی ثِ ًکبت سیز تَجِ فزهبییذ. 

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالط   -

 ؽزکت در فؼبلیتْبی داخل کالعی ٍ ثحث گزٍّی   -

 رجَع ثِ هٌبثغ هؼزفی ؽذُ   -

 هطزح کزدى عَاالت جلغِ قجل در اثتذای جلغِ ثؼذی  -

 خبهَػ کزدى تلفي ّبی ّوزاُ  -

 .در صَرت ػذم تؾکیل کالط ثِ ّز ػلتی، کالط ججزاًی ثب ّوبٌّگی آهَسػ تؾکیل خَاّذ ؽذ -
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 تجْیسات بیَْضیجذٍل زهاًبٌذی درس 

   14-16یگطٌبِ ّا ساػت : کالس رٍز ٍ ساػت جلسِ

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تاریخ جلسِ

 کاٍیاى ًژاد  اًَاع تجْیشات ثیَْؽی ثب اٍلیِ ط ٍ آؽٌبیی داًؾجَیبىهؼزفی کالط ٍ در 14/11/97 1

آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب ٍعبیل هَرد اعتفبدُ در ثزقزاری راُ َّایی) هبعک؛ آهجَثگ؛  01/11/97 0

 ایزٍی، هبعک ّبی صَرتی، کبًَالی ثیٌی(

 کاٍیاى ًژاد

گبسّبی ثیَْؽی، هخشى ّب ٍ ًکبت  هبؽیي ثیَْؽی، اجشای اصلی ثب آؽٌبیی داًؾجَیبى 08/11/97 :

 ایوٌی) اخطبر دٌّذُ ٍ تٌظین کٌٌذُ ّبی فؾبر(

 کاٍیاى ًژاد

 کاٍیاى ًژاد دی اکغیذ کزثيعیغتن جذة کٌٌذُ  ثب داًؾجَیبى  آؽٌبیی 5/10/97 4

 کاٍیاى ًژاد (1)هکبًیکی، اجشا ٍ تٌظیوبت ًٍتیالتَر در هبؽیي ثیَْؽیتَْیِ  ثب داًؾجَیبى آؽٌبیی  10/10/97 5

 کاٍیاى ًژاد (2)تَْیِ هکبًیکی، اجشا ٍ تٌظیوبت ًٍتیالتَر در هبؽیي ثیَْؽی ثب داًؾجَیبى آؽٌبیی  19/10/97 6

ًژاد کاٍیاى عیغتن ّبی ثیَْؽی )ثبس، ًیوِ ثبس،ًیوِ ثغتِ ٍ ثغتِ( ثب آؽٌبیی داًؾجَیبى 18/1/98 7  

 کاٍیاى ًژاد )اهتحاى هیاى تشم( چک کزدى هبؽیي ثیَْؽی، ثبسدیذ دٍرُ ای ثب آؽٌبیی داًؾجَیبى  05/1/98 8

 کاٍیاى ًژاد ثب هزطَة عبسی راُ َّایی ٍ عبکؾي کزدى آؽٌبیی داًؾجَیبى  8/0/98 9

هبًیتَریٌگ  داًؾجَیبى ثب دعتگبُ پبلظ اکغی هتزی، دعتگبُ کبپٌَپزاف ٍآؽٌبیی   15/0/98 12

 هذاٍم قلجی
 کاٍیاى ًژاد

 کاٍیاى ًژاد ، فیجزاپتیک ّبی قبثل اًؼطبفدعتگبُ اًفَسیَى ٍ کبرثزد آًْبثب  آؽٌبیی داًؾجَیبى  00/0/98 11

 کاٍیاى ًژاد ّبی جذیذ ثیَْؽیدعتگبُ ٍ  ثب دعتگبُ دفیجزیالتَر آؽٌبیی داًؾجَیبى  09/0/98 10
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