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 بٌام خذا

 داًطگاُ ػلَم پسضکی کرهاًطاُ

 پیراپسضکیداًطکذُ 

 Lessen Planطرح درس

 

  چْارمکارضٌاسی پیَستِ َّضبری ترم داًطجَیاى هخاطباى:                                                                                                           3یبیهوش ػٌَاى درس : 

 2بیَْضی:  درس  پیص ًیاز                                                                                           ٍاحذ ًظری1تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ:   

 14-16ساػت  ّا دٍضٌبِساػت هطاٍرُ :                                                          97-98سال تحصیلی  دٍموسال یً:زهاى ارائِ درس 

 ًذا خالذیاىهذرس: 

 

 درس: ّذف کلی

آضٌایی ٍ فراگیری تیواری ّای ّوراُ تیواراى تحت تیَْضی، تذاتیر ٍ توْیذات الزم در هراقثت از تیوار، رٍش ّای تیَْضی در جراحی ّای 

 ارتَپذی ٍ ػوَهی
 

 

 اّذاف کلی جلسات :

 (1)تیواری ّای ریَی آضٌایی داًطجَیاى تا  -1

 (2)تیواری ّای ریَی آضٌایی داًطجَیاى تا  -2

 (1)ػعالًی -تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی، هحیطی ٍ سیستن ػصثیآضٌایی داًطجَیاى تا  -3

 (2)ػعالًی -تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی، هحیطی ٍ سیستن ػصثیآضٌایی داًطجَیاى تا  -4

 (3)ػعالًی -تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی، هحیطی ٍ سیستن ػصثیآضٌایی داًطجَیاى تا  -5

 آضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای کثذی -6

 (1آضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی ػوَهی) -7

 (2آضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی ػوَهی) -8

 (1)ارتَپذیآضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی  -9

 (2) رتَپذیاآضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی  -10
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 اّذاف ٍیژُ رفتاری بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:

 جلسِ اٍل

 (1)تیواری ّای ریَی آضٌایی داًطجَیاى تا ّذف کلی: 

 :اّذاف ٍیژُ 

 درپبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 

 اًَاع تیواری ّای ریَی را ًام تثرد.-1-1

 تٌفسی فَقاًی را تذاًذ.ػالین ٍ ًطاًِ ّا ٍ ادارُ تیَْضی ػفًَت ّای دستگاُ  -2-1

 را تَظیح دّذ. ػالین ٍ ًطاًِ ّای آسن -3-1

 .تطخیص، درهاى ٍ ادارُ تیَْضی تیواری آسن را ضرح دّذ-4-1

 .ػالین ٍ ًطاًِ ّای تیواری اًسذادی هسهي ریَی را ًام تثرد-5-1

 را ضرح دّذ. تطخیص، درهاى ٍ ادارُ تیَْضی تیواری اًسذادی هسهي ریَی -6-1

 

 دٍمجلسِ 

 (2)تیواری ّای ریَی آضٌایی داًطجَیاى تا ّذف کلی: 

 اّذاف ٍیژُ:

 درپبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 را تَظیح دّذ.ػالین ٍ ًطاًِ ّای سل  -1-2

 را تیاى کٌذ.تطخیص، درهاى ٍ ادارُ تیَْضی تیواری سل  -2-2

 را تَظیح دّذ.تطحیص ٍ درهاى آهثَلی ریِ  -3-2

 .آهثَلی ریَی را ضرح دّذادارُ تیَْضی در  -4-2

. 

 جلسِ سَم

 (1)ػعالًی -تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی، هحیطی ٍ سیستن ػصثیآضٌایی داًطجَیاى تا  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 ببضذدر پبیبى داًطجَ قبدر 

 سیستن اػصاب هرکسی را ًام تثرد. تیواری ّای  -1-3

 .را تیاى کٌذ هرکسیسیستن اػصاب ّای  پاتَفیسیَلَشی تیواری -2-3

 را تَظیح دّذ. سیستن اػصاب هرکسیّای  تیواریدرهاى   -3-3

 را تَظیح دّذ. سیستن اػصاب هرکسیّای  تیواریتیَْضی چگًَگی القاء  -4-3

 جلسِ چْارم

 (2)ػعالًی -تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی، هحیطی ٍ سیستن ػصثیآضٌایی داًطجَیاى تا ّذف کلی: 

 اّذاف ٍیژُ:

 پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ در

 تیواری ّای سیستن اػصاب هحیطی را ًام تثرد. -1-4

 ضرح دّذ.را  سیستن اػصاب هحیطیّای  پاتَفیسیَلَشی تیواری -2-4

 را تَظیح دّذ.سیستن اػصاب هحیطی ّای  تیواریدرهاى   -2-4

 .تیاى کٌذرا  سیستن اػصاب هحیطیّای  تیواریتیَْضی چگًَگی القاء  -3-4

 جلسِ پٌجن

 (3)ػعالًی -تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی، هحیطی ٍ سیستن ػصثیآضٌایی داًطجَیاى تا ّذف کلی: 
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 اّذاف ٍیژُ:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 .ػعالًی را ًام تثرد. -تیواری ّای سیستن ػصثی -1-5
 ضرح دّذ.را  ػعالًی-سیستن ػصثیّای  پاتَفیسیَلَشی تیواری -2-5

 .را تَظیح دّذ.ػعالًی  -سیستن ػصثیّای  تیواریدرهاى   -3-5

 .تیاى کٌذرا  ػعالًی-سیستن ػصثیّای  تیواریتیَْضی چگًَگی القاء   -4-5

 جلسِ ضطن

  آضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای کثذی ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 .را ًام تثردتیواری ّای کثذی  -1-6

 .را تَظیح دّذ ٍ تطخیص ٍ درهاى ّپاتیت حاد ٍ ّپاتیت هسهي ًطاًِ ّا  -2-6

 سیرٍز کثذی را تَظیح ٍ چگًَگی القای تیَْضی آى را ضرح دّذ. -3-6

 ًارسایی حاد کثذی را تَظیح دّذ. ػالین ٍ ًطاًِ ّا ٍ دهاى -4-6

 جلسِ ّفتن

 (1آضٌایی داًطجَیاى با رٍش بیَْضی در جراحی ػوَهی)

 اّذاف ٍیژُ:

 پبیبى داًطجَ قبدر ببضذدر 

 هَارد ضایغ جراحی ػوَهی را ًام تثرد -1-7

 .ًحَُ ترخَرد تا تیواراى ضکن پر را تَظیح دّذ  -2-7

 .اًَاع رٍش ّای تیَْضی در جراحی ػوَهی را ػٌَاى کٌذ -3-7

 پَزیطي ّا ٍ هالحظات در تیَْضی در جراحی ػوَهی را ضرح دّذ.  -4-7

 .در جراحی اسپلٌکتَهی را ضرح دّذآهادگی الزم در تیَْضی  -5-7

 .ًوایذ تیاىجراحی ػوَهی را  حیي ٍ تؼذ از تیَْضی القا، ًگْذاری ٍ ادراُ -6-7

 رٍش ّای کٌترل درد در تیواراى تحت جراحی ػوَهی را ضرح دّذ. -7-7

 

 جلسِ ّطتن

 (2ّذف کلی: آضٌایی داًطجَیاى با رٍش بیَْضی در جراحی ػوَهی)

 اّذاف ٍیژُ:

 پبیبى داًطجَ قبدر ببضذدر 

 را تطٌاسذ.اًَاع اػوال جراحی ػوَهی  -1-8

 ذ.ی در تیواری کثذی را تَظیح دًّحَُ ادارُ تیَْض -2-8

 ذ.ُ ٍ ًحَُ کٌترل آًْا را ضرح دّادی در طی ػول جراحی را تَظیح دادقػلل ایجاد اختالالت اًؼ -3-8

 ذ.را ضرح دّ جراحی هجاری صفراٍیدر حیي ٍ تؼذ از تیَْضی  ادارُ ًحَُ اًجام تیَْضی ، دارٍّای هَرد استفادُ ٍ چگًَگی -4-8

 حیي ٍ تؼذ از تیَْضی در جراحی ّای الپاراسکَپیک ٍ الپاراتَهی را ضرح دّذ. دارٍّای هَرد استفادُ ٍ چگًَگی ادارًُحَُ اًجام تیَْضی، -8 -5

 جلسِ ًْن

 (1)ارتَپذیآضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
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 پاتَفیسیَلَشی تیواری ّای رٍهاتَلَشیک را تَظیح دٌّذ )اسپًَذیلیت اًکیلَزاى،آرتریت رٍهاتَئیذ( -1-9

 تغییرات راُ َّایی ٍ ستَى فقرات گردًی در ایي تیواراى را تطٌاسذ. -2-9

 دٌّذ. پَزیطي هٌاسة در جراحی ارتَپذی را تَظیح -3-9

 اًَاع رٍش ّای تیَْضی ٍ تی حسی ترای جراحی ارتَپذی را ضرح دّذ. -4-9

 القا، ًگْذاری ٍ ادارُ حیي ٍ پس از تیَْضی در تیواراى تحت جراحی ارتَپذی را ضرح دّذ. -5-9

 جلسِ دّن

 (2)ارتَپذیآضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیژُ:

 قبدر ببضذ در پبیبى داًطجَ

 هًَیتَریٌگ الزم در جراحی ارتَپذی را تَظیح دادُ ٍ اًذیکاسیَى استفادُ از ّر کذام را ضرح دٌّذ. -1-10

 تیاى کٌذ.را Hipچگًَگی تیَْضی در ضکستگی ّای  -2-10

 ضی در تؼَیط هفاصل را تَظیح دّذ.چگًَگی تیَْ -3-10

 ّای ارتَپذی را فرا گیرد.رٍش ّای ّای اًجام تی حسی هَظؼی در جراحی  -4-10

 اًَاع ػَارض حیي ٍ تؼذ از ػول در جراحی ّای اتَپذی ٍ راُ ّای کاّص ریسک آى را ضرح دّذ.-5-10

 

 

 

 ) از آخریي ترجوِ ّای هَجَد ًیس هی تَاى استفادُ کرد(هٌابغ:
 

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

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

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

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

 ذریس: ت رٍش
 سخٌراًی . پرسص ٍ پبسخ ، بحث گرٍّی 

 

 رساًِ ّای کوک آهَزضی: 
 کاهپیَتر ٍ ایٌترًت، تختِ ٍایت ترد، ٍیذئَپرٍشکتَر

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی
 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى آزهَى

 14 تواهی جلسات درصذ ًورُ کل 15 چْار گسیٌِ ای  کَئیس

 14-14:30 13/12/97 درصذ ًورُ کل 25 چْار گسیٌِ ای  آزهَى هیاى دٍرُ

  8:30 -10:30 9/4/98 درصذ ًورُ کل 50 چْار گسیٌِ ای آزهَى پایاى ترم

   درصذ ًورُ کل 10 - فؼالیتْای آهَزضی

 

 هقررات درس ٍاًتظارات از داًطجَ:
رسی بِ ذ داز داًطجَیبى هحترم اًتظبر هیرٍدکِ بب تَجِ بِ اّویت درس ٍ تٌَع هٌببغ ٍ تَجِ بِ هحذٍدیت زهبًی جْت ّر چِ بْتر برگسار ضذى ایي ٍاح  

 ًکبت زیر تَجِ فرهبییذ. 

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالس  – 1  
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 ضرکت در فؼبلیتْبی داخل کالسی ٍ بحث گرٍّی  – 2

 رجَع بِ هٌببغ هؼرفی ضذُ  – 3

 هطرح کردى سَاالت جلسِ قبل در ابتذای جلسِ بؼذی  – 4

 خبهَش کردى تلفي ّبی ّوراُ -5

 کالس جبراًی بب ّوبٌّگی آهَزش تطکیل خَاّذ ضذدر صَرت ػذم تطکیل کالس بِ ّر ػلتی، -6
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 3بیَْضی  درسجذٍل زهاًبٌذی 

 2کالس ،  14-16ساػت  ضٌبِ ّا دٍساػت جلسِ:  رٍز ٍ

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 ندا خالدیان (1آضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای ریَی ) 51/55/5931 1

 ندا خالدیان (2آضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای ریَی ) 93/55/5931 2

آضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی،   6/59/5931 3

 (1ػعالًی) -هحیطی ٍ سیستن ػصثی

 ندا خالدیان

آضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی، هحیطی  59/59/5931 4

 )هیاى ترم((2ػعالًی) -ٍ سیستن ػصثی

 ندا خالدیان

آضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای سیستن اػصاب هرکسی، هحیطی  92/59/5931 5

 (3ػعالًی) -ٍ سیستن ػصثی

 ندا خالدیان

 ندا خالدیان آضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای کثذی 91/59/5931 6

 ندا خالدیان (1ػوَهی)آضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی  53/5/5938 7

 ندا خالدیان (2آضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی ػوَهی) 96/5/5938 8

 ندا خالدیان (1آضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی ارتَپذی) 9/5/5938 9

 ندا خالدیان (2آضٌایی داًطجَیاى تا رٍش تیَْضی در جراحی رتَپذی ) 3/58/5931 10

 

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل       رسَل کبٍیبى ًژادًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:       ًذا خبلذیبى ًبم ٍ اهضبی هذرس: 

 تبریخ ارسبل :                                          26/10/77تبریخ ارسبل:                       26/10/77 تبریخ تحَیل:

 
 

                   

 ٍ اهضب تبییذ هذیر گرٍُ                             ■خیر          بلِ   ؟ است ضذُ تذٍیي ببر اٍلیي برای درس طرح آیب

 

  


