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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکیدانشکده 

 Lessen Planطرح درس

 
                                                                                                     4بیهوشی  عنوان درس :   

 کارشناسی پیوسته هوشبری ترم پنجم دانشجویان مخاطبان: 
                                                                                                 واحد نظری3تعداد و نوع واحد:     

 3بیهوشی:  درس  پیش نیاز

                                                                  98-99مسال اول سال تحصیلی ین:زمان ارائه درس  

 ندا خالدیانمدرس:                          41-41شنبه  دوشنبه و سهساعت مشاوره : 

 
 هدف کلی درس:

 بيهوشی نمتخصصي تخصصی فوق و تخصصی جراحی دراعمال ويژه به بيماران، آوري و هوش ساختن،نگهداري بيهوش امر در که فراگيرانی تربيت

 .ياري دهند را
 

 

 اهداف کلی جلسات :

 (1در جراحی قلب) آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی -1

 (2بيهوشی در جراحی قلب) آشنايی دانشجويان با روش -2

 (3آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی قلب) -3

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی توراکس) -4

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی توراکس) -5

 (1در کليه و مجاري ادراري تناسلی) آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی -6

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در کليه و مجاري ادراري تناسلی) -7

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی مغز و  اعصاب) -8

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی مغز و اعصاب) -9

 (1جراحی چشم گوش حلق بينی)آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در  -11

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی چشم گوش حلق بينی) -11

 (3آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی چشم گوش حلق بينی) -12

 آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی پالستيک فک و صورت -13

 پاراسکوپیآشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در ال -14

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال) -15

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال) -16

 (3آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال) -17

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در سالمندان) -18

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در سالمندان) -19

 آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در پيوند اعضا -21

 آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اورژانس -21

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در تروما) -22

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در تروما) -23

 آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی  در سوختگی -24

 روش هاي نوين در بيهوشی-25
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 اهداف ويژه رفتاري به تفکيک اهداف کلی هر جلسه:

 

 جلسه اول
 (1قلب )آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی هدف کلی: 

 :اهداف ويژه 

 درپايان دانشجو قادر باشد
 

 ريسک فاکتورهاي مهم بيماري آترواسکلروز عروق کرونر را نام ببرد. -1-1

 .بيماران قلبی را ليست کندداروهاي شايع مورد مصرف  -2-1

 بيماران قلبی را توضيح دهد.و مانيتورينگ در روشهاي گرفتن شرح حال  -3-1

 آزمايشات روتين قبل از عمل بيماران قلبی را تفسير کند.-4-1

 .را قبل از عمل تعيين کند و عروقی ري قلبیريسک بيماران مبتال به بيماآماده سازي بيمار و -5-1

 را شرح دهد. روش بيهوشی، اداره بيهوشی و مالحظات حين بيهوشی در بيماران تحت جراحی آئورت شکمی و سينه ايارزيابی،  -6-1

 شرح دهد. کاروتيد اندارترکتومی ارزيابی، روش بيهوشی، اداره بيهوشی و مالحظات حين بيهوشی در بيماران تحت -7-1

 

 جلسه دوم
 (2با روش بيهوشی در جراحی قلب) دانشجويان  هدف کلی: آشنايی

 اهداف ويژه:

 درپايان دانشجو قادر باشد

 را توضيح دهد. CABGپروتکل درمان کاهش ريسک قلبی حين عمل -1-2

 عوارض ناشی از کاربرد هوشبرهاي استنشاقی در حين جراحی بيماران قلبی را بيان کند. -2-2

 .روش کار دستگاه پمپ قلبی ريوي را توضيح دهد -3-2

 عوارض ناشی از دستگاه پمپ قلبی ريوي را نام ببرد. -4-2

 را شرح دهد.CABGو مانيتورينگ بيمار تحت جراحی  نحوه القا، اداره بيهوشی، داروهاي مورد استفاده -5-2

 

 جلسه سوم

 (3) در جراحی قلب هدف کلی: آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی

 اهداف ويژه:

 باشددر پايان دانشجو قادر 

 پاتوفيزيولوژي بيماريهاي دريچه اي قلبی را بيان کند. -1-3

 انواع دريچه هاي مصنوعی قلب را بيان کند. -2-3

 چگونگی القاء بيماران باگرفتاري دريچه هاي قلبی را توضيح دهد. -3-3

 درمان اختالالت هموديناميک حين بيهوشی بيماران دريچه اي قلب را بيان کند. -4-3

 را نام ببرد. عد از عمل )ريکاوري( بيماران تحت جراحی دريچه ايب قبل، حين و  در دورهبيهوشی مالحظات اداره، نگهداري و -5-3

 

 جلسه چهارم

 (1هدف کلی: آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی توراکس )

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 را بداند اصول پايه در جراحی هاي توراکس -1-4

 (  را توضيح دهند.CXR، معاينات بالينی، PFTنحوه آماده سازي بيمارقبل از عمل جراحی توراکس) تستهاي آزمايشگاهی ،  -2-4

 را شرح دهد تغييرات فيزيولوژيک در طی جراحی توراکس -2-4

 را شرح دهد اثرات داروهاي بيهوشی در فيزيولوژي ريه ها -3-4



 

P
ag

e3
 

 شرح  دهد.جراحی قفسی سينه را اداره و نگهداري بيهوشی حين بو بعد از چگونگی  -4-4

 

 جلسه پنجم

 (2دف کلی: آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در  جراحی توراکس )ه

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. One lung ventilationو تهويه  آماده سازي بيمار -1-5

 د.را توضيح ده One lung ventilationانديکاسيون ها ي انجام  -2-5

 د.را توضيح ده  One lung ventilationنحوه انجام  -3-5

 دستفاده از هر کدام را توضيح دهبشناسند و موارد او لوله دابل لومن One lung ventilationدر  وسايل مورد استفاده  -4-5

 د.ديکاسيونهاي هر کدام را شرح دهان روشهاي کنترل درد بعد از عمل و -5-5

 اداره و نگهداري بيهوشی در دوره حين و بعد از عمل در اين بيماران را بيان کند. -6-5

 جلسه ششم

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در کليه و مجاري ادراري تناسلی)هدف کلی: 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 سيستم ادراري تناسلی آگاهی داشته باشد.از آناتومی کليه و  -1-6

 فيزيولوژي کليه را بداند.  -2-6

 توضيح دهد.انواع نارسايی کليه را  -3-6

 اداره بيهوشی در نارسايی حاد کليوي را توضيح دهد. -4-6

 اداره بيهوشی در نارسايی مزمن کليوي را توضيح دهد. -4-6

 جلسه هفتم

 (2با روش بيهوشی در کليه و مجاري ادراري تناسلی)آشنايی دانشجويان هدف کلی: 

 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 اداره بيهوشی در پيوند کليه را توضيح دهد. -1-7

 بيماري هاي اوليه کليه را بشناسد. -2-7 

 روش سيستوسکوپی را توضيح دهد. -3-7

 باشد.از روش هاي اداره بيهوشی در سنگ شکنی آگاه  -7 -4

 جلسه هشتم

 (1هدف کلی: آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی مغز و  اعصاب)

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 سيستم عصبی مرکزي را شرح دهد.  آناتومی -1-8

در جريان  PaO2,PaCO2، چگونگی خودتنظيمی آن و اثر  CBF  ،CMR  ،CPPفيزيولوژي سيستم عصبی مرکزي راتوضيح دهند )  -2-8

 خون مغز (

 را توضيح دهد. ICPفيزيولوژي فشار داخل جمجمه را شرح داده و اثر داروهاي بيهوشی روي آن و روش هاي کنترل افزايش  -3-8

 را شرح دهد.  صبی در طی بيهوشیچگونگی پايش سيستم ع -4-8

 را توضيح دهد. سنجش سطح هوشياري  -5-8
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 جلسه نهم

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی مغز و اعصاب )هدف کلی: 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 تشريح کند.چگونگی آماده سازي بيمار  را  -1-9

 طی بيهوشی( مناسب را توضيح دهد. مونيتورينگ ) نحوه پايش در -2-9

 ه و عوارض هر کدام را توضيح دهد.مورد استفاده در جراحی اعصاب را تشريح کرد Positioningانواع  -3-9

 شی در جراحی اعصاب را توضيح دهدنحوه انجام القاي بيهوشی و چگونگی اداره بيهو -4-9

 ده در جراحی اعصاب را توضيح دهد.نحوه کنترل درد بعد از عمل و روش هاي مورد استفا -5-9

در موارد ويژه ) توده داخل جمجمه ، آنوريسم مغزي ، مالفورماسيون هاي عروقی ، بيماري  حين و بعد از عمل اداره بيهوشیالقا،  چگونگی  -6-9

 يح دهد.( را توض، جراحی هاي ديسک ستون فقرات کاروتيد

 

 جلسه دهم

 (1چشم ، گوش، حلق، بينی )هدف کلی: آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 چشم را فرا گيرد. وفيزيولوژي آناتومی با مختصر آشنايی -1-11

 چشم را بشناسد. هاي وجراحی بيماريهاي -2-11

 اهميت و فاکتورهاي موثر بر فشار داخل چشم را بشناسد. - 3-11

 رفلکس چشمی قلبی را بشناسد. -4-11

 شرح دهد.بيماران را  عمل حين وکنترل بيماران بيهوشی اداره ،مناسب بيهوشی روش انتخاب -5-11

 تويضح دهد.اداره بيهوشی در جراحی شبکيه، گلوکوم و استرابيسم را  -6-11

 شرح دهد.مراقبت هاي پس از عمل چشم را  -7-11

 

 جلسه يازدهم

 (2چشم ، گوش، حلق، بينی )هدف کلی: آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی 

 اهداف ويژه:

 پايان دانشجو قادر باشددر 

 گوش را بشناسد. هاي جراحیبابيماريها و  آشنايی -1-11

 را شرح دهد. گوش و اتوالرنگولوژي خاص هاي در جراحی بيهوشی اداره -2-11

 مشکالت راه هوايی را فرا گيرد. و  مالحظات خاص در جراحی سر و گردن -3-11

 شرح دهد.مراقبت ها و عوارض بعد از عمل  ميرنگوتومی را در اين بيماران را  -4-11

 جلسه دوازدهم

 (3چشم ، گوش، حلق، بينی)هدف کلی: آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 وحلق نيازمند جراحی را بشناسد. دهان هاي بيماري -1-12

 .درجراحی هاي تانسيلکتومی و آدنوئيدکتومی را بشناسد مناسب روش بيهوشی انتخاب -2-12

 دهان و حلق را فرا گيرد. هاي درجراحی اداره بيهوشی -3-12

 و سينوسهارا بشناسد بينی ناحيه هاي هاوجراحی بابيماري آشنايی  -4-12
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 شرح دهد.گردنی و جراحی تيروئيد پاراتيروئيد و پاروتيد را بيهوشی در اين بيماران ديسکسيون  واداره بيهوشی روش انجام -5-12

 

 جلسه سيزدهم

 آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی پالستيک، فک و صورتهدف کلی: 

 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 فک و صورت و پالستيک را بشناسد. نياز به جراحی هاي يو تروماها  بيماري -1-13

 مشکالت راه هوايی و اداره آن در اين بيماران را فرا گيرد -2-13

 را شرح دهد. مربوطه در جراحی هايحين و پس از بيهوشی  بيهوشی ادارهو  مناسب يهوشی انتخاب روش -3-13

 روش هاي اداره درد در اين بيماران را شرح دهد. -5-13

 جلسه چهاردهم

 الپاراسکوپیآشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در هدف کلی: 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد

 انديکاسيون هاي جراحی الپاراسکوپی را توضيح دهد. -1-14

 ارزيابی قبل از عمل و پوزيشن دهی در اين بيماران را شرح دهد. -2-14

 اداره بيهوشی در بيماران کانديد جراحی الپاراسکوپی را شرح دهد. -3-14

 عوارض جراحی الپاراسکوپی را بداند.هوش آوري و  -4-14

 

 جلسه پانزدهم

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال)هدف کلی: 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد:

 فيزيولوژي و آناتومی راه هوايی در کودکان و نوزادان را بداند. -1-15

 تفاوت هاي فارماکولوژيک در اطفال را توضيح دهد. -2-15

 اصول مايع درمانی در اطفال را شرح دهد.-3-15

 اصول انتقال خون در اطفال را توضيح دهد. -4-14
 

 جلسه شانزدهم

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال)هدف کلی: 

 اهداف ويژه:

 در پايان دانشجو قادر باشد:

 اداره راه هوايی و راه هوايی دشوار در کودکان را شرح دهد. -1-16

 اداره بيهوشی در اطفال را شرح دهد.  -2-16

 ريکاوري و مراقبت بعد از بيهوشی در کودکان را بداند. -3-16

 

 هفدهم جلسه

 (3آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال)هدف کلی: 

 باشد: قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 جراحی و بيماري هاي شايع در اطفال را نام ببرد.-1-17
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 مراقبت و درمان اين بيماري ها را توضيح دهد.-2-17

 اصول بيهوشی در جراحی هاي کودکان را شرح دهد. -3-17 

 هيجدهمجلسه 

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در سالمندان)هدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 دهد.تغييرات فيزيولوژيک مرتبط با افزايش سن را توضيح  -1-18

 تغييرات متابوليسم داروها را در افراد سالمند شرح دهد. -2-18

 نکات ارزيابی قبل از عمل در سالمندان را توضيح دهد. -3-18

 

 جلسه نوزدهم

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در سالمندان)هدف کلی: 

 

 

 باشد قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 انواع روش هاي بيهوشی در سالمندان را شرح دهد. -1-19

 ريکاوري سالمندان از بيهوشی را شرح دهد. -2-19

 اصول اداره درد در سالمندان را توضيح دهد. -3-19

 

 جلسه بيستم

 آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در پيوند اعضا: هدف کلی

 باشد قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 اداره بيهوشی و عوارض جراحی پيوند کبد را توضيح دهد.ارزيابی، -1-21

 ارزيابی، اداره بيهوشی و عوارض جراحی پيوند قلب را توضيح دهد. -2-21

 را توضيح دهد. ريهارزيابی، اداره بيهوشی و عوارض جراحی پيوند  -3-21

 ارزيابی، اداره بيهوشی و عوارض جراحی پيوند پانکراس را توضيح دهد. -4-21

 

 جلسه بيستم و يکم

 آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اورژانسهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 بندي بيماران اورژانسی آشنا باشد.و تقسيم  با ترياژ -1-21

 داروهاي مورد استفاده براي هر بيمار اورژانسی را بداند. -2-21

 وضيح دهد.تمديريت راه هوايی ساده و پيشرفته را در بيماران اورژانسی -3-21

 با ارزيابی بيهوشی قبل، حين و بعد از عمل در بيماران اورژانسی آشنا شود. -4-21

 

 جلسه بيست و دوم

 (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در تروما)هدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 فيزيولوژيک در تروما را شرح دهد.اختالالت -1-22
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 از اصول مديريت اوليه در تروما آگاهی پيدا کرده باشد. -2-22 

 از اصول مديريت راه هوايی آگاهی داشته باشد.  -3-22

 مديريت حين عمل در بيماران ترومايی را شرح دهد. -4-22

 

 جلسه بيست وسوم

 (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در تروما) هدف کلی:

 باشد قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 اداره بيماران دچار تروما به سيستم مغز و اعصاب را شرح دهد.-1-23

 تروما در بارداري را توضيح دهد. -2-23

 مديريت تروما در کودکان و سالمندان را شرح دهد. -3-23

 بيمار ترومايی در خارج از اتاق عمل را بداند.اصول مراقبتی از -4-23

 

 جلسه بيست و چهارم

 آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی  در سوختگیهدف کلی: 

 باشد: قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 با روش تعيين شدت سوختگی آشنا باشد. -1-24
 انواع سوختگی را شرح دهد.-2-24 

 بيماران دچار سوختگی را توضيح دهد.ارزيابی قبل از عمل در -3-24

 اداره بيهوشی در اين بيماران را شرح دهد.-4-24

 مراقبت هاي مربوط به هوش آوري در سوختگی ها را بداند. -5-24

 جلسه بيست و پنجم

   آشنايی دانشجويان با روش هاي نوين در بيهوشیهدف کلی: 

 

 باشد: قادر دانشجو در پايان اهداف ويژه:

 مراقبت ها و روش هاي جديد در اصول بيهوشی آگاه باشد. از -1-25
 نسبت به روش هاي قديمی تشخيص دهد.روش هاي جديد را تفاوت  -2-25 

 مزايا و ضررهاي روش هاي قديم و جديد بيهوشی را بداند.-3-25

 
 

 ) از آخرین ترجمه های موجود نیز می توان استفاده کرد(منابع:

 

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 

5- medical – surgical nursing. 2012 
 دریس: ت روش

 سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گروهی 
 

 رسانه های کمک آموزشی: 

 کامپيوتر و اينترنت، تخته وايت برد، ويدئوپروژکتور
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 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

درصد  41  شفاهی کوئیز

 نمره کل

تمامی 

 جلسات

41 

درصد  11 چهار گزینه ای  آزمون میان دوره

 نمره کل

14/8/98 41:31-41 

درصد  11 چهار گزینه ای آزمون پایان ترم

 نمره کل

14/41/98 41:31- 43:31 

درصد  41 - فعالیتهای آموزشی

 نمره کل

  

 

 مقررات درس وانتظارات از دانشجو:

رسی به نکات زير توجه د داز دانشجويان محترم انتظار ميرودکه با توجه به اهميت درس و تنوع منابع و توجه به محدوديت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن اين واح  

 فرماييد. 

 حضور منظم و دقيق در کالس  – 1  

 شرکت در فعاليتهاي داخل کالسی و بحث گروهی  – 2

 رجوع به منابع معرفی شده  – 3

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتداي جلسه بعدي  – 4

 خاموش کردن تلفن هاي همراه -5

 تشکيل خواهد شددر صورت عدم تشکيل کالس به هر علتی، کالس جبرانی با هماهنگی آموزش -6

 

 

 4بيهوشی  درسجدول زمانبندي 
 14کالس ،  14-16)هشت هفته اول( و سه شنبه ها ساعت 14-16ساعت  ها دوشنبه ساعت جلسه:  روز و

 

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 ندا خالدیان (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی قلب) 25/6/1318 1

 ندا خالدیان (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی قلب)  26/6/1318 2

 ندا خالدیان (3آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی قلب) 1/7/1318 3

 ندا خالدیان (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی توراکس) 2/7/1318 4

 ندا خالدیان (2جراحی توراکس) آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در 8/7/1318 5

آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در کليه و مجاري ادراري  1/7/1318 6

 (1تناسلی)

 ندا خالدیان

آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در کليه و مجاري ادراري  15/7/1318 7

 (2تناسلی)

 ندا خالدیان

 ندا خالدیان (1جراحی مغز و  اعصاب)آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در  16/7/1318 8

 ندا خالدیان (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی مغز و اعصاب) 22/7/1318 1

آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی چشم گوش حلق  23/7/1318 11

 (1بينی)

 ندا خالدیان

چشم گوش حلق آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی  21/7/1318 11

 (2بينی)

 ندا خالدیان

آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی چشم گوش حلق  31/7/1318 12

 (3بينی)

 ندا خالدیان

آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در جراحی پالستيک فک و  6/8/1318 13

 صورت

 ندا خالدیان
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 ندا خالدیان الپاراسکوپیآشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در  13/8/1318 14

 ندا خالدیان (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال) 14/8/1318 15

 ندا خالدیان (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال) 21/8/1318 16

 ندا خالدیان (3آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اطفال) 28/8/1318 17

 ندا خالدیان (1دانشجويان با روش بيهوشی در سالمندان)آشنايی  5/1/1318 18

 ندا خالدیان (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در سالمندان) 12/1/1318 11

 ندا خالدیان آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در پيوند اعضا 11/1/1318 21

خالدیانندا  آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در اورژانس 26/1/1318 21  

 ندا خالدیان (1آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در تروما) 3/11/1318 22

 ندا خالدیان (2آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی در تروما) 11/11/1318 23

 ندا خالدیان آشنايی دانشجويان با روش بيهوشی  در سوختگی 17/11/1318 24

 ندا خالدیان روش هاي نوين در بيهوشی 24/11/1318 25
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