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 بٌام خذا
 کرهاًػاٍ يداًػگاٍ ػلْم پسغک

 يراپسغکيپ داًػکذٍ                                                                                             

   Lessen Plan طرح درش

  

  دّمترم  يْضتَ ُْغبريپ ياى کارغٌاضيداًػجْهخاطباى:                                                                             1بیَْؿی  ػٌْاى درش : 
   مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل ) هم نیاز با تجهیسات بیهوشی( : :  ازيع ًيدرش  پ                                                                                ّاحذ 1تؼذاد ّ ًْع ّاحذ:    

 13-11ضاػت غٌبَ ُا ضاػت هػاّرٍ :                                                             64-65 يليضال تحص دّمًوطال  :زهاى ارائَ درش

 خالذیانًذا  :  / هذرضاىهذرش 

 

 با اصول بیهوضی، تجهیشات، امکانات و مزاقبت و تزخیص بیماران پس اس بیهوضی آضناییدرش: يُذف کل
   جلطات : ياُذاف کل

 آضنایی دانطجویان با اصول پیص درمانی در بشرگساالن واطفال -1

 آضنایی دانطجویان با مقذمات اکسیضن درمانی و تجهیشات مزبوطه -2

 هوضی و عوارض و تذابیز السمآضنایی دانطجویان با وضعیت قزار گیزی بیمار در طی بی -3

 آضنایی دانطجویان با مفهوم پایص در بیهوضی و اصول به کار گیزی پایص های استانذارد -4

 نحوه آماده ساسی بیمار، وسایل، تجهیشات و امکانات مورد نیاس در بیهوضی بیماران در اعمال جزاحی انتخابی و اورصانس -5

 (1ی، اصول کلی انتقال، پذیزش، مزاقبت و تزخیص بیماران)آضنایی پایه با بخص مزاقبت های پس اس بیهوض -6

 (2آضنایی پایه با بخص مزاقبت های پس اس بیهوضی، اصول کلی انتقال، پذیزش، مزاقبت و تزخیص بیماران) -7

 آضنایی دانطجویان با بزگه های بیهوضی و  تکمیل آن ها -8
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 ُر جلطَ: ياُذاف کلک يبَ تفک يژٍ رفتارياُذاف ّ
 جلطَ اّل

 دس بضسگؼبالى ٍاطفبل یدسهبً ؾیبب اصَل پ بىیداًـجَ ییآؿٌب :يُذف کل

 :اى داًػجْ قادر باغذيژٍ :درپاياُذاف ّ

 هفبّین فبسهبکَکیٌتیک ٍ فبسهبکَدیٌبهیک سا تَضیح دّذ -1-1

 اثشات آى ّب سا تَضیح دّذ.داسٍّبیی کِ بِ عٌَاى پیؾ دسهبًی بِ کبس هی سًٍذ سا ًبم ببشد ٍ  -2-1

 اص هیضاى ًبؿتبیی دس ػٌیي هختلف آگبُ ببؿذ. -3-1

 آػپیشاػیَى سا تعشیف کٌذ. -4-1

 جلطَ دّم

 هشبَطِ ضاتیٍ تجْ یدسهبً ظىیبب هقذهبت اکؼ بىیداًـجَ ییآؿٌب: يُذف کل

 :اى داًػجْ قادر باغذيدرپاژٍ:ياُذاف ّ

 سا هختصشا ؿشح دّذ. آًبتَهی هجبسی تٌفؼی فَقبًی ٍ تحتبًی -1-2

 فیضیَلَطی ػیؼتن تٌفؼی سا بیبى کٌذ. -2-2

 عضالت دهی ٍ ببصدهی سا ًبم ببشد. -3-2

 اصَل هکبًیکی تَْیِ سا بیبى ًوبیذ. -4-2

 اکؼیظى دسهبًی سا تعشف ًوبیذ. -5-2

 اّذاف اکؼیظى دسهبًی سا رکش ًوبیذ. -6-2

 ذ.هَاسد اػتفبدُ اص اکؼیظى دسهبًی سا تَضیح دّ -7-2

 تجْیضات الصم بشای اکؼیظى دسهبًی سا ًبم ببشد. -8-2

 سٍؽ ّبی تجَیض اکؼیظى سا ًبم بشدُ ٍ هعبیب ٍ هضایبی ّشیک سا بـٌبػذ. -9-2

 عَاسض اکؼیظى دسهبًی سا تَضیح دّذ. -10-2

 جلطَ ضْم

 الصم شیٍ عَاسض ٍ تذاب یَْؿیب یدس ط وبسیب یشیقشاس گ تیبب ٍضع بىیداًـجَ ییآؿٌب: يُذف کل

 :باغذاى داًػجْ قادر يدر پا ژٍ:ياُذاف ّ

 اّویت بشقشاسی پَصیـي صحیح دس جشاحی سا ؿشح دّذ. -1-3

 اصَل علوی حیي ٍضعیت دادى بیوبس بش سٍی تخت عول سا بیبى ًوبیذ. -2-3

 صذهبت ٍ خطشات احتوبلی ًبؿی اص قشاس گیشی دس ّشیک اص پَصیـي ّبی جشاحی سا ًبم ببشد. -3-3

 اًَاع پَصیـي ّبی جشاحی سا ًبم ببشد. -4-3

 جلطَ چِارم

 اػتبًذاسد یّب ؾیپب یشیٍ اصَل بِ کبس گ یَْؿیدس ب ؾیبب هفَْم پب بىیداًـجَ ییآؿٌب: يُذف کل

 :اى داًػجْ قادر باغذيدر پا ژٍ:ياُذاف ّ

 پبیؾ سا تعشیف کٌذ. -1-4

 اػتبًذاسد ّبی پبیؾ سا ًبم ببشد. -2-4

 بـٌبػذ ٍ ًحَُ اػتفبدُ ّشیک سا بذاًذ. ابضاسّبی پبیؾ سا -3-4

 پبیؾ ّبی تْبجوی ٍ غیش تْبجوی سا تفکیک کٌذ. -4-4
 

 جلطَ پٌجن
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 ٍ اٍسطاًغ یاًتخبب یدس اعوبل جشاح وبساىیب یَْؿیدس ب بصیٍ اهکبًبت هَسد ً ضاتیتجْ ل،یٍػب وبس،یب یًحَُ آهبدُ ػبص :يُذف کل

 :اى داًػجْ قادر باغذيدر پاژٍ:ياُذاف ّ

 ًحَُ آهبدُ ػبصی بیوبس بشای بیَْؿی سا ؿشح دّذ. -1-5

 تجْیضات ٍ ٍػبیل هَسد ًیبص بشای ؿشٍع بیَْؿی سا ًبم ببشد. -2-5

 جلطَ غػن

 (1)وبساىیب صیهشاقبت ٍ تشخ شؽ،یاًتقبل، پز یاصَل کل ،یَْؿیپغ اص ب یبب بخؾ هشاقبت ّب ِیپب ییآؿٌب: يُذف کل

 :باغذاى داًػجْ قادر يدر پاژٍ:ياُذاف ّ

 تجْیضات ٍ ٍػبیل ٍاحذ سیکبٍسی سا بـٌبػذ. -1-6

 هشاقبت ّبی عوَهی دس اتبق سیکبٍسی سا ؿشح دّذ. -2-6

 هشاقبت ّبی ٍیظُ دس اتبق سیکبٍسی سا ؿشح دّذ.  -3-6

 جلطَ ُفتن

(2بیوبساى)آؿٌبیی پبیِ بب بخؾ هشاقبت ّبی پغ اص بیَْؿی، اصَل کلی اًتقبل، پزیشؽ، هشاقبت ٍ تشخیص : يُذف کل  

 :اى داًػجْ قادر باغذيدر پاژٍ:ياُذاف ّ

 عَاسض بیَْؿی دس اتبق سیکبٍسی سا ؿشح دّذ.  -1-7

 داسٍّبی هَسد اػتفبدُ دس سیکبٍسی سا ًبم ببشد. -2-7

 هعیبسّبی تشخیص اص سیکبٍسی سا تَضیح دّذ. -3-7

 جلطَ ُػتن

 آؿٌبیی داًـجَیبى بب بشگِ ّبی بیَْؿی ٍ  تکویل آى ّب :يُذف کل

 : اى داًػجْ قادر باغذيدر پاژٍ:ياُذاف ّ

 توبهی بشگِ ّبی بیَْؿی سا بـٌبػذ. -1-8

 هَاسد اػتفبدُ اص ّش بشگِ ی بیَْؿی سا ؿشح دّذ. -2-8

 بشگِ ّبی بیَْؿی سا بِ تٌْبیی تکویل کٌذ. -3-8

 

 

 تْاى اضتفادٍ کرد( يس هيهْجْد ً يي ترجوَ ُايهٌابغ:) از آخر

 

1‐Basics of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller.Latested.2011. 

 .1389اصول مزاقبت های ویضه در اتاق بهبودی.فاطمه قارداضی، رویا اکبزساده، نطزجامعه نگز.. 2

 .1391زدانیان. نطز جامعه نگز.. اصول اکسیضن درمانی. لیالالسادات کهنگی، مینا محمذی، لیال م3

 .1392. مقذمه ایی بز تکنولوصی جزاحی.لیال ساداتی، احسان گلچینی.نطزجامعه نگز.4
 

 ص: يذرت رّظ

  ي. پرضع ّ پاضخ ، بحث گرُّ يضخٌراً

 : يکوک آهْزغ يرضاًَ ُا

 ذئْپرّژکتْريت برد، ّيٌترًت، تختَ ّايْتر ّ ايکاهپ
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 يابيضٌجع ّ ارزغ

 ضاػت خيتار ًورٍ آزهْىرّظ  آزهْى
درصذ نمزه کل 10  يٌَ ايچِار گس سيکْئ  11 تواهی جلطات 

درصذ نمزه کل 25  يٌَ ايچِار گس آزهْى هياى دّرٍ  24/1/98 11 
درصذ نمزه کل  50 يٌَ ايچِار گس آزهْى پاياى ترم  11/1/65 11:01 

ي ّ حضْر در آهْزغ يتِايفؼال

 کالش
درصذ نمزه کل 15 -    

 

 هقررات درش ّاًتظارات از داًػجْ:

 ذ. . يير تْجَ فرهايبَ ًکات ز يي ّاحذ درضيجِت ُر چَ بِتر برگسار غذى ا يت زهاًيت درش ّ تٌْع هٌابغ ّ تْجَ بَ هحذّديرّدکَ با تْجَ بَ اُوياى هحترم اًتظار هياز داًػجْ  

 ق در کالش يحضْر هٌظن ّ دق – 1  

  يّ بحث گرُّ يداخل کالض يتِايغرکت در فؼال – 1

 غذٍ  يرجْع بَ هٌابغ هؼرف – 0

  يجلطَ بؼذ يهطرح کردى ضْاالت جلطَ قبل در ابتذا – 1

 ُوراٍ  يخاهْظ کردى تلفي ُا -2

 داًـکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هؼئَل       سػَل کبٍیبى ًظادًبم ٍ اهضبی هذیش گشٍُ:       ًذا خبلذیبىًبم ٍ اهضبی هذسع: 

 تبسیخ اسػبل :                                       26/10/97 تبسیخ اسػبل:                         26/10/97تبسیخ تحَیل:                   

  

 
 
 

 اهضب ٍ تبییذ هذیش گشٍُ                             ■خیش          بلِ   ؟ اػت ؿذُ تذٍیي ببس اٍلیي بشای دسع طشح آیب
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 1بیهوضی  درش يجذّل زهاًبٌذ

 11 کالش 13-11ضاػتغٌبَ ُا ضاػت جلطَ:  رّز ّ
 

 هذرش هْضْع ُر جلطَ تاريخ جلطَ

1 13/11/97  
 

 خالذیان آؿٌبیی داًـجَیبى بب اصَل پیؾ دسهبًی دس بضسگؼبالى ٍاطفبل

2 27/11/97  
 

تجْیضات هشبَطِآؿٌبیی داًـجَیبى بب هقذهبت اکؼیظى دسهبًی ٍ   خالذیان 

3 4/12/97  
 

آؿٌبیی داًـجَیبى بب ٍضعیت قشاس گیشی بیوبس دس طی بیَْؿی ٍ عَاسض ٍ 

 تذابیش الصم

 خالذیان

4 11/12/97  
 

آؿٌبیی داًـجَیبى بب هفَْم پبیؾ دس بیَْؿی ٍ اصَل بِ کبس گیشی پبیؾ ّبی 

 اػتبًذاسد

 خالذیان

5 18/12/97  
 

ٍػبیل، تجْیضات ٍ اهکبًبت هَسد ًیبص دس بیَْؿی ًحَُ آهبدُ ػبصی بیوبس، 

 بیوبساى دس اعوبل جشاحی اًتخببی ٍ اٍسطاًغ ٍ آصهَى هیبى تشم

 خالذیان

6 25/12/97  
 

آؿٌبیی پبیِ بب بخؾ هشاقبت ّبی پغ اص بیَْؿی، اصَل کلی اًتقبل، پزیشؽ، 

(1هشاقبت ٍ تشخیص بیوبساى)  

 خالذیان

7 17/1/98  

 

هشاقبت ّبی پغ اص بیَْؿی، اصَل کلی اًتقبل، پزیشؽ،  آؿٌبیی پبیِ بب بخؾ

(2هشاقبت ٍ تشخیص بیوبساى)  

 خالذیان

8 24/1/98  
 

 خالذیان آؿٌبیی داًـجَیبى بب بشگِ ّبی بیَْؿی ٍ  تکویل آى ّب

 


