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 بٌام خذا

 داًطگاُ ػلَم پسضکی کرهاًطاُ

 پیراپسضکیداًطکذُ 

 Lessen Planطرح درس

 

 کارضٌاسی پیَستِ َّضبری ترم پٌجن داًطجَیاى هخاطباى:                                                                                                      4بیهوشی  ػٌَاى درس :   

 2بیَْضی:  درس  پیص ًیاز                                                                                                 ٍاحذ ًظری2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ:     

                          01-03سِ ضٌبِ دٍضٌبِ ٍ ساػت هطاٍرُ :                                                                 0211-0311وسال اٍل سال تحصیلی یً:زهاى ارائِ درس  

 ًذا خالذیاىهذرس:

 
 ّذف کلی درض:

 تخصصي فَق ٍ تخصصي جراحي دراػوبل ٍيصُ ثِ ثيوبراى، آٍري ٍ َّغ ظبختي،ًگْذاري ثيَْغ اهر در كِ فراگيراًي ترثيت

 .يبري دٌّذ را ثيَْؼي هتخصصيي
 

 

 اّذاف کلی جلعات :

 (1تیَْؼی در جراحی للة)آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ  -1

 (2تیَْؼی در جراحی للة) آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ -2

 (3آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی للة) -3

 (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی تَراکط) -4

 (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی تَراکط) -5

 (1تیَْؼی در کلیِ ٍ هجاری ادراری تٌاظلی)آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ  -6

 (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در کلیِ ٍ هجاری ادراری تٌاظلی) -7

 (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی هغس ٍ  اػفاب) -8

 (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی هغس ٍ اػفاب) -9

 (1ؼی در جراحی چؽن گَغ حلك تیٌی)آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْ -11

 (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی چؽن گَغ حلك تیٌی) -11

 (3آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی چؽن گَغ حلك تیٌی) -12

 آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی پالظتیک فک ٍ ـَرت -13

 در الپاراظکَپی آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی -14

 (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در اعفال) -15

 (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در اعفال) -16

 (3آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در اعفال) -17

 (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در ظالوٌذاى) -18

 (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در ظالوٌذاى) -19

 آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در پیًَذ اػضا -21

 آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در اٍرشاًط -21

 (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در ترٍها) -22

 (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در ترٍها) -23

 آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی  در ظَختگی -24

 تیَْؼیرٍغ ّای ًَیي در -25
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 اّذاف ٍیصُ رفتاری تِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 

 جلعِ اٍل

 (1آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در جراحي للت )ّذف كلي: 

 اّذاف ٍیصُ :

 درپبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
 

 ریعک فاکتَرّای هْن تیواری آترٍاظکلرٍز ػرٍق کرًٍر را ًام تثرد. -1-1

 .هفرف تیواراى للثی را لیعت کٌذدارٍّای ؼایغ هَرد  -2-1

 تیواراى للثی را تَضیح دّذ.ٍ هاًیتَریٌگ در رٍؼْای گرفتي ؼرح حال  -3-1

 آزهایؽات رٍتیي لثل از ػول تیواراى للثی را تفعیر کٌذ.-4-1

 .را لثل از ػول تؼییي کٌذ ٍ ػرٍلی ری للثیریعک تیواراى هثتال تِ تیواآهادُ ظازی تیوار ٍ -5-1

 را ؼرح دّذ. ارزیاتی، رٍغ تیَْؼی، ادارُ تیَْؼی ٍ هالحظات حیي تیَْؼی در تیواراى تحت جراحی آئَرت ؼکوی ٍ ظیٌِ ای -6-1

 ؼرح دّذ. کارٍتیذ اًذارترکتَهی ارزیاتی، رٍغ تیَْؼی، ادارُ تیَْؼی ٍ هالحظات حیي تیَْؼی در تیواراى تحت -7-1

 

 جلعِ دٍم

 (2غ ثيَْؼي در جراحي للت)ّذف كلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى  ثب رٍ

 اّذاف ٍیصُ:

 درپبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 را تَضیح دّذ. CABGپرٍتکل درهاى کاّػ ریعک للثی حیي ػول -1-2

 ػَارق ًاؼی از کارترد َّؼثرّای اظتٌؽالی در حیي جراحی تیواراى للثی را تیاى کٌذ. -2-2

 رٍغ کار دظتگاُ پوپ للثی ریَی را تَضیح دّذ. -3-2

 ػَارق ًاؼی از دظتگاُ پوپ للثی ریَی را ًام تثرد. -4-2

 را ؼرح دّذ.CABGٍ هاًیتَریٌگ تیوار تحت جراحی  ًحَُ الما، ادارُ تیَْؼی، دارٍّای هَرد اظتفادُ -5-2

 

 جلعِ ظَم

 (3) در جراحي للت ّذف كلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي

 اّذاف ٍیصُ:

 ثبؼذدر پبيبى داًؽجَ لبدر 

 پاتَفیسیَلَشی تیواریْای دریچِ ای للثی را تیاى کٌذ. -1-3

 اًَاع دریچِ ّای هفٌَػی للة را تیاى کٌذ. -2-3

 چگًَگی الماء تیواراى تاگرفتاری دریچِ ّای للثی را تَضیح دّذ. -3-3

 درهاى اختالالت ّوَدیٌاهیک حیي تیَْؼی تیواراى دریچِ ای للة را تیاى کٌذ. -4-3

 را ًام تثرد. ؼذ از ػول )ریکاٍری( تیواراى تحت جراحی دریچِ ایت لثل، حیي ٍ  در دٍرُتیَْؼی هالحظات ٍ ادارُ، ًگْذاری -5-3

 

 جلعِ چْبرم

 (1ّذف كلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در جراحي تَراكط )

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 اـَل پایِ در جراحی ّای تَراکط را تذاًذ -1-4
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 (  را تَضیح دٌّذ.CXR، هؼایٌات تالیٌی، PFTًحَُ آهادُ ظازی تیوارلثل از ػول جراحی تَراکط) تعتْای آزهایؽگاّی ،  -2-4

 را ؼرح دّذ تغییرات فیسیَلَشیک در عی جراحی تَراکط -2-4

 را ؼرح دّذ اثرات دارٍّای تیَْؼی در فیسیَلَشی ریِ ّا -3-4

 ؼرح  دّذ.جراحی لفعی ظیٌِ را ادارُ ٍ ًگْذاری تیَْؼی حیي تَ تؼذ از چگًَگی  -4-4

 

 جلعِ پٌجن

 (2دف كلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در  جراحي تَراكط )ُ

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 را ؼرح دّذ. One lung ventilationٍ تَْیِ  آهادُ ظازی تیوار -1-5
 ذ.را تَضیح دّ One lung ventilationاًذیکاظیَى ّا ی اًجام  -2-5

 ذ.را تَضیح دّ  One lung ventilationًحَُ اًجام  -3-5

 ذظتفادُ از ّر کذام را تَضیح دّتؽٌاظٌذ ٍ هَارد اٍ لَلِ داتل لَهي One lung ventilationدر  ٍظایل هَرد اظتفادُ  -4-5

 ذ.ذیکاظیًَْای ّر کذام را ؼرح دّاً رٍؼْای کٌترل درد تؼذ از ػول ٍ -5-5

 ادارُ ٍ ًگْذاری تیَْؼی در دٍرُ حیي ٍ تؼذ از ػول در ایي تیواراى را تیاى کٌذ. -6-5

 جلعِ ؼؽن

 (1آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در كليِ ٍ هجبري ادراري تٌبظلي)ّذف كلي: 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ظیعتن ادراری تٌاظلی آگاّی داؼتِ تاؼذ.از آًاتَهی کلیِ ٍ  -1-6

 فیسیَلَشی کلیِ را تذاًذ.  -2-6

 تَضیح دّذ.اًَاع ًارظایی کلیِ را  -3-6

 ادارُ تیَْؼی در ًارظایی حاد کلیَی را تَضیح دّذ. -4-6

 ادارُ تیَْؼی در ًارظایی هسهي کلیَی را تَضیح دّذ. -4-6

 جلعِ ّفتن

 (2ثب رٍغ ثيَْؼي در كليِ ٍ هجبري ادراري تٌبظلي)آؼٌبيي داًؽجَيبى ّذف كلي: 

 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ادارُ تیَْؼی در پیًَذ کلیِ را تَضیح دّذ. -1-7

 تیواری ّای اٍلیِ کلیِ را تؽٌاظذ. -2-7 

 رٍغ ظیعتَظکَپی را تَضیح دّذ. -3-7

 تاؼذ.از رٍغ ّای ادارُ تیَْؼی در ظٌگ ؼکٌی آگاُ  -7 -4

 جلعِ ّؽتن

 (1ّذف كلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در جراحي هغس ٍ  اػصبة)

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ظیعتن ػفثی هرکسی را ؼرح دّذ.  آًاتَهی -1-8

در جریاى  PaO2,PaCO2، چگًَگی خَدتٌظیوی آى ٍ اثر  CBF  ،CMR  ،CPPفیسیَلَشی ظیعتن ػفثی هرکسی راتَضیح دٌّذ )  -2-8

 خَى هغس (
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 را تَضیح دّذ. ICPفیسیَلَشی فؽار داخل جوجوِ را ؼرح دادُ ٍ اثر دارٍّای تیَْؼی رٍی آى ٍ رٍغ ّای کٌترل افسایػ  -3-8

 را ؼرح دّذ.  فثی در عی تیَْؼیچگًَگی پایػ ظیعتن ػ -4-8

 را تَضیح دّذ. ظٌجػ ظغح َّؼیاری  -5-8

 

 جلعِ ًْن

 (2آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در جراحي هغس ٍ اػصبة )ّذف كلي: 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 تؽریح کٌذ.چگًَگی آهادُ ظازی تیوار  را  -1-9

 عی تیَْؼی( هٌاظة را تَضیح دّذ. هًَیتَریٌگ ) ًحَُ پایػ در -2-9

 ُ ٍ ػَارق ّر کذام را تَضیح دّذ.ریح کردهَرد اظتفادُ در جراحی اػفاب را تؽ Positioningاًَاع  -3-9

 ؼی در جراحی اػفاب را تَضیح دّذًحَُ اًجام المای تیَْؼی ٍ چگًَگی ادارُ تیَْ -4-9

 دُ در جراحی اػفاب را تَضیح دّذ.ًحَُ کٌترل درد تؼذ از ػول ٍ رٍغ ّای هَرد اظتفا -5-9

رد ٍیصُ ) تَدُ داخل جوجوِ ، آًَریعن هغسی ، هالفَرهاظیَى ّای ػرٍلی ، تیواری در هَا حیي ٍ تؼذ از ػول ادارُ تیَْؼیالما،  چگًَگی  -6-9

 یح دّذ.کارٍتیذ، جراحی ّای دیعک ظتَى فمرات ( را تَض

 

 جلعِ دّن

 (1چؽن ، گَغ، حلك، ثيٌي )ّذف كلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در جراحي 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 چؽن را فرا گیرد. ٍفیسیَلَشی آًاتَهی تا هختفر آؼٌایی -1-11

 چؽن را تؽٌاظذ. ّای ٍجراحی تیواریْای -2-11

 اّویت ٍ فاکتَرّای هَثر تر فؽار داخل چؽن را تؽٌاظذ. - 3-11

 رفلکط چؽوی للثی را تؽٌاظذ. -4-11

 ؼرح دّذ.تیواراى را  ػول حیي ٍکٌترل تیواراى تیَْؼی ادارُ ،هٌاظة تیَْؼی رٍغ اًتخاب -5-11

 تَیضح دّذ.ادارُ تیَْؼی در جراحی ؼثکیِ، گلَکَم ٍ اظتراتیعن را  -6-11

 ؼرح دّذ.هرالثت ّای پط از ػول چؽن را  -7-11

 

 جلعِ يبزدّن

 (2چؽن ، گَغ، حلك، ثيٌي )ّذف كلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در جراحي 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 گَغ را تؽٌاظذ. ّای جراحیتاتیواریْا ٍ  آؼٌایی -1-11

 را ؼرح دّذ. گَغ ٍ اتَالرًگَلَشی خاؾ ّای در جراحی تیَْؼی ادارُ -2-11

 هؽکالت راُ َّایی را فرا گیرد. ٍ  هالحظات خاؾ در جراحی ظر ٍ گردى -3-11

 دّذ.ؼرح هرالثت ّا ٍ ػَارق تؼذ از ػول  هیرًگَتَهی را در ایي تیواراى را  -4-11

 جلعِ دٍازدّن

 (3چؽن ، گَغ، حلك، ثيٌي)ّذف كلي: آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در جراحي 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ
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 ٍحلك ًیازهٌذ جراحی را تؽٌاظذ. دّاى ّای تیواری -1-12

 .تؽٌاظذدرجراحی ّای تاًعیلکتَهی ٍ آدًَئیذکتَهی را  هٌاظة رٍغ تیَْؼی اًتخاب -2-12

 دّاى ٍ حلك را فرا گیرد. ّای درجراحی ادارُ تیَْؼی -3-12

 ٍ ظیٌَظْارا تؽٌاظذ تیٌی ًاحیِ ّای ّاٍجراحی تاتیواری آؼٌایی  -4-12

 ؼرح دّذ.تیَْؼی در ایي تیواراى دیعکعیَى گردًی ٍ جراحی تیرٍئیذ پاراتیرٍئیذ ٍ پارٍتیذ را  ٍادارُ تیَْؼی رٍغ اًجام -5-12

 

 ظيسدّنجلعِ 

 آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در جراحي پالظتيک، فک ٍ صَرتّذف كلي: 

 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 تیواری ّا ٍ ترٍهای ًیاز تِ جراحی ّای فک ٍ ـَرت ٍ پالظتیک را تؽٌاظذ. -1-13

 هؽکالت راُ َّایی ٍ ادارُ آى در ایي تیواراى را فرا گیرد -2-13

 اًتخاب رٍغ یَْؼی هٌاظة ٍ ادارُ تیَْؼی حیي ٍ پط از تیَْؼی در جراحی ّای هرتَعِ را ؼرح دّذ. -3-13

 رٍغ ّای ادارُ درد در ایي تیواراى را ؼرح دّذ. -5-13

 جلعِ چْبردّن

 آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در الپبراظکَپيّذف كلي: 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ

 ّای جراحی الپاراظکَپی را تَضیح دّذ. اًذیکاظیَى -1-14

 ارزیاتی لثل از ػول ٍ پَزیؽي دّی در ایي تیواراى را ؼرح دّذ. -2-14

 ادارُ تیَْؼی در تیواراى کاًذیذ جراحی الپاراظکَپی را ؼرح دّذ. -3-14

 َّغ آٍری ٍ ػَارق جراحی الپاراظکَپی را تذاًذ. -4-14

 

 جلعِ پبًسدّن

 (1داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در اطفبل)آؼٌبيي ّذف كلي: 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ:

 فیسیَلَشی ٍ آًاتَهی راُ َّایی در کَدکاى ٍ ًَزاداى را تذاًذ. -1-15

 تفاٍت ّای فارهاکَلَشیک در اعفال را تَضیح دّذ. -2-15

 اـَل هایغ درهاًی در اعفال را ؼرح دّذ.-3-15

 اـَل اًتمال خَى در اعفال را تَضیح دّذ. -4-14
 

 جلعِ ؼبًسدّن

 (2آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در اطفبل)ّذف كلي: 

 اّذاف ٍیصُ:

 در پبيبى داًؽجَ لبدر ثبؼذ:

 ادارُ راُ َّایی ٍ راُ َّایی دؼَار در کَدکاى را ؼرح دّذ. -1-16

 ادارُ تیَْؼی در اعفال را ؼرح دّذ.  -2-16

 ریکاٍری ٍ هرالثت تؼذ از تیَْؼی در کَدکاى را تذاًذ. -3-16
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 ّفذّن جلعِ

 (3آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در اطفبل)ّذف كلي: 

 ثبؼذ: لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 جراحی ٍ تیواری ّای ؼایغ در اعفال را ًام تثرد.-1-17

 هرالثت ٍ درهاى ایي تیواری ّا را تَضیح دّذ.-2-17

 اـَل تیَْؼی در جراحی ّای کَدکاى را ؼرح دّذ. -3-17 

 ّيجذّنجلعِ 

 (1آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در ظبلوٌذاى)ّذف كلي: 

 ثبؼذ لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 تغییرات فیسیَلَشیک هرتثظ تا افسایػ ظي را تَضیح دّذ. -1-18

 ظالوٌذ ؼرح دّذ. تغییرات هتاتَلیعن دارٍّا را در افراد -2-18

 ًکات ارزیاتی لثل از ػول در ظالوٌذاى را تَضیح دّذ. -3-18

 

 جلعِ ًَزدّن

 (2آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در ظبلوٌذاى)ّذف كلي: 

 

 

 ثبؼذ لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 اًَاع رٍغ ّای تیَْؼی در ظالوٌذاى را ؼرح دّذ. -1-19

 از تیَْؼی را ؼرح دّذ.ریکاٍری ظالوٌذاى  -2-19

 اـَل ادارُ درد در ظالوٌذاى را تَضیح دّذ. -3-19

 

 جلعِ ثيعتن

 آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در پيًَذ اػضبّذف كلي: 

 ثبؼذ لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 ارزیاتی، ادارُ تیَْؼی ٍ ػَارق جراحی پیًَذ کثذ را تَضیح دّذ.-1-21

 ادارُ تیَْؼی ٍ ػَارق جراحی پیًَذ للة را تَضیح دّذ.ارزیاتی،  -2-21

 را تَضیح دّذ. ریِارزیاتی، ادارُ تیَْؼی ٍ ػَارق جراحی پیًَذ  -3-21

 ارزیاتی، ادارُ تیَْؼی ٍ ػَارق جراحی پیًَذ پاًکراض را تَضیح دّذ. -4-21

 

 جلعِ ثيعتن ٍ يکن

 آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در اٍرشاًطّذف كلي: 

 ثبؼذ لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 تا تریاش ٍ تمعین تٌذی تیواراى اٍرشاًعی آؼٌا تاؼذ. -1-21

 دارٍّای هَرد اظتفادُ ترای ّر تیوار اٍرشاًعی را تذاًذ. -2-21

 هذیریت راُ َّایی ظادُ ٍ پیؽرفتِ را در تیواراى اٍرشاًعی تَضیح دّذ.-3-21
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 تا ارزیاتی تیَْؼی لثل، حیي ٍ تؼذ از ػول در تیواراى اٍرشاًعی آؼٌا ؼَد. -4-21

 

 جلعِ ثيعت ٍ دٍم

 (1آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در ترٍهب)ّذف كلي: 

 ثبؼذ لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 اختالالت فیسیَلَشیک در ترٍها را ؼرح دّذ.-1-22

 ترٍها آگاّی پیذا کردُ تاؼذ.از اـَل هذیریت اٍلیِ در  -2-22 

 از اـَل هذیریت راُ َّایی آگاّی داؼتِ تاؼذ.  -3-22

 هذیریت حیي ػول در تیواراى ترٍهایی را ؼرح دّذ. -4-22

 

 جلعِ ثيعت ٍظَم

 (2آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼي در ترٍهب) ّذف كلي:

 ثبؼذ لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 دچار ترٍها تِ ظیعتن هغس ٍ اػفاب را ؼرح دّذ.ادارُ تیواراى -1-23

 ترٍها در تارداری را تَضیح دّذ. -2-23

 هذیریت ترٍها در کَدکاى ٍ ظالوٌذاى را ؼرح دّذ. -3-23

 اـَل هرالثتی از تیوار ترٍهایی در خارج از اتاق ػول را تذاًذ.-4-23

 

 جلعِ ثيعت ٍ چْبرم

 در ظَختگي  آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ثيَْؼيّذف كلي: 

 ثبؼذ: لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 تا رٍغ تؼییي ؼذت ظَختگی آؼٌا تاؼذ. -1-24
 اًَاع ظَختگی را ؼرح دّذ.-2-24 

 ارزیاتی لثل از ػول در تیواراى دچار ظَختگی را تَضیح دّذ.-3-24

 ادارُ تیَْؼی در ایي تیواراى را ؼرح دّذ.-4-24

 َّغ آٍری در ظَختگی ّا را تذاًذ.هرالثت ّای هرتَط تِ  -5-24

 جلعِ ثيعت ٍ پٌجن

 آؼٌبيي داًؽجَيبى ثب رٍغ ّبي ًَيي در ثيَْؼي  ّذف كلي: 

 

 ثبؼذ: لبدر داًؽجَ در پبيبى اّذاف ٍيصُ:

 از هرالثت ّا ٍ رٍغ ّای جذیذ در اـَل تیَْؼی آگاُ تاؼذ. -1-25
 تفاٍت رٍغ ّای جذیذ را ًعثت تِ رٍغ ّای لذیوی تؽخیؿ دّذ. -2-25 

 هسایا ٍ ضررّای رٍغ ّای لذین ٍ جذیذ تیَْؼی را تذاًذ.-3-25

 

 

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

 ذریس: ت رٍش
 خ ، ثحث گرٍّي ظخٌراًي . پرظػ ٍ پبظ

 

 رساًِ ّای کوک آهَزضی: 
 ، ٍیذئَپرٍشکتَرکاهپیَتر ٍ ایٌترًت

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى آزهَى

 03 تواهی جلسات درصذ ًورُ کل 04  ضفاّی کَئیس

 03-03:21 11/8/11 درصذ ًورُ کل 14 چْار گسیٌِ ای  آزهَى هیاى دٍرُ

  ًاهطخص درصذ ًورُ کل 41 گسیٌِ ایچْار  آزهَى پایاى ترم

   درصذ ًورُ کل 01 - فؼالیتْای آهَزضی

 

 هقررات درس ٍاًتظارات از داًطجَ:
رظي ثِ ذ داز داًؽجَيبى هحترم اًتظبر هيرٍدكِ ثب تَجِ ثِ اّويت درض ٍ تٌَع هٌبثغ ٍ تَجِ ثِ هحذٍديت زهبًي جْت ّر چِ ثْتر ثرگسار ؼذى ايي ٍاح  

 ًکبت زير تَجِ فرهبييذ. 

 حضَر هٌظن ٍ دليك در كالض  – 1  

 ؼركت در فؼبليتْبي داخل كالظي ٍ ثحث گرٍّي  – 2

 رجَع ثِ هٌبثغ هؼرفي ؼذُ  – 3

 هطرح كردى ظَاالت جلعِ لجل در اثتذاي جلعِ ثؼذي  – 4

 خبهَغ كردى تلفي ّبي ّوراُ -5

 كالض ججراًي ثب ّوبٌّگي آهَزغ تؽکيل خَاّذ ؼذدر صَرت ػذم تؽکيل كالض ثِ ّر ػلتي، -6

 

 

 4ثيَْؼي  درضجذٍل زهبًجٌذي 
 )ّؽت ّفتِ اٍل( 14-16ٍ ظِ ؼٌجِ ّب ظبػت 14-16ظبػت  ّب دٍؼٌجِ ظبػت جلعِ:  رٍز ٍ

 
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 ندا خالدیان (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی للة) 25/6/1399 1

 ندا خالدیان (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی للة)  26/6/1399 2

 ندا خالدیان (3آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی للة) 31/6/1399 3

 ندا خالدیان (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی تَراکط) 1/7/1399 4

 ندا خالدیان (2تیَْؼی در جراحی تَراکط)آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ  7/7/1399 5

آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در کلیِ ٍ هجاری ادراری  8/7/1399 6

 (1تٌاظلی)

 ندا خالدیان
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آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در کلیِ ٍ هجاری ادراری  14/7/1399 7

 (2تٌاظلی)

 ندا خالدیان

 ندا خالدیان (1تیَْؼی در جراحی هغس ٍ  اػفاب)آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ  15/7/1399 8

 ندا خالدیان (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی هغس ٍ اػفاب) 21/7/1399 9

آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی چؽن گَغ حلك  22/7/1399 11

 (1تیٌی)

 ندا خالدیان

در جراحی چؽن گَغ حلك آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی  28/7/1399 11

 (2تیٌی)

 ندا خالدیان

آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی چؽن گَغ حلك  29/7/1399 12

 (3تیٌی)

 ندا خالدیان

آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در جراحی پالظتیک فک ٍ  5/8/1399 13

 ـَرت

 ندا خالدیان

 ندا خالدیان الپاراظکَپی آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در 6/8/1399 14

 ندا خالدیان (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در اعفال) 12/8/1399 15

 ندا خالدیان (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در اعفال) 13/8/1399 16

 ندا خالدیان (3آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در اعفال) 19/8/1399 17

 ندا خالدیان (1داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در ظالوٌذاى)آؼٌایی  26/8/1399 18

 ندا خالدیان (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در ظالوٌذاى) 3/9/1399 19

 ندا خالدیان آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در پیًَذ اػضا 11/9/1399 21

خالدیانندا  آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در اٍرشاًط 17/9/1399 21  

 ندا خالدیان (1آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در ترٍها) 24/9/1399 22

 ندا خالدیان (2آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی در ترٍها) 1/11/1399 23

 ندا خالدیان آؼٌایی داًؽجَیاى تا رٍغ تیَْؼی  در ظَختگی 8/11/1399 24

خالدیانندا  رٍغ ّای ًَیي در تیَْؼی 15/11/1399 25  

 

 

 داًؽکذُ: EDOًبم ٍ اهضبي هعئَل              اثراّين ػستي                 ًبم ٍ اهضبي هذير گرٍُ:       ًذا خبلذيبى ًبم ٍ اهضبي هذرض: 

 تبريخ ارظبل :                                          11/6/99تبريخ ارظبل:                       11/6/99 تبريخ تحَيل:

   


