
 

 بنام خدا
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  طرح درس 
 

 اتاق عملکارشناسی پیوسته سوم  دانشجویان ترممخاطبان:   آن                                                                  يقبتهاامرو  بیهوشی عنوان درس :

 12-11شنبه ها  ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:                                         عملی(/ واحد 5نظري و واحد  5/1) واحد 2:واحد تعداد

                                                                                                                         11-11ساعت                      1044-1041نیمسال اول : شنبه ها و نیمسال تحصیلی زمان ارائه درس

 يندارد                                                                                                      مدرس: فوزیه خداداد پیش نیاز:

 

 شرح درس:

که بیشتر بیهوشی ها و روش های جراحی ناپایدار هستند. با این حال ، حوادث  ، از این نظربین تخصص های پزشکی بی نظیر است بیهوشی در

بیهوشی  و تکنسین های عمولاً ناگهانی هستند و ممکن است تهدید کننده زندگی باشند. متخصصانمی توانند بدون هشدار رخ دهند و م مهم

 ف و مدیریت کنند.باید در هر زمان آماده باشند تا موارد اضطراری پیش بینی نشده را کش

هنگام و مدیریت موثر عوارض به اندازه اجتناب از آنها در بهبود  پاسخ اولیه به یک واقعه مهم ممکن است نتیجه آن را تعیین کند. شناخت زود 

 مرگ و میر در طی جراحی مهم است.

 .رویداد نامطلوب جلوگیری کندممکن است از وقوع یک  یک مشکل و کار با اعضای تیم تغییرات ساده در نحوه برخورد با

کارآیی بیشتری گام مدیریت شرایط اضطراری کمک می کند تا هن موجود و حتی ممکن است جان بیمار شما را نجات دهد استفاده از اطلاعات

 داشته باشید.
 

 حین عمل جراح و انواع بیهوشی و نحوه مقابله با عوارض مربوطه سایلو ،بیهوشی کلی لصوا با  شناییآ درس: هدف کلی 
 

 کلی جلسات : اهداف 

 نماید.  انیرا ب یهوشیتاریخچه ب-

 .دهد حیرا توض یهوشیدر ب ينقش ها و حوزه کار-

 را بداند. یهوشیب يهر کدام از داروها دایشینحوه پ-

 کشف شده را بشناسد.  یهوشیب يهادارو - 

 جدید و قدیم را نام ببرد. یهوشیب يداروها -

 . شناسدرا ب یهوشیه بمربوط ب يانجمن ها-

 متعادل را تعریف کند.  یهوشیب- 

 .رژیونال را بداند یهوشیجنرال و ب یهوشیتفاوت ب-

 

 
 



 

 

 ف اختصاصی جلسه اول:اهدا

 

.کندتعریف را  بیهوشی -  

 دهد.  توضیحرا  ستنشاقیا یهوشبرها به طمربو یخچهرتا -
را بشناسد. یاستنشاق یهوشبرها کیفارماکوکنت -   

را بداند. هیدر ر یاستنشاق یکننده فشار هوشبرها نییل تععوام -   

دده حیرا توض یاستنشاق یخون به گاز هوشبرها کیتفک بیضر -   

مختلف بدن را بداند.  یها ستمیبر س یهوشیب یثرات هر کدام از داروهاا -   

را شرح دهد. یاستنشاق یاز هوشبرها دامهر ک ینیمصارف بال -   

دهد حیرا توض یتشاران یپوکسیه دهیپد -    

 

 
 

 :دوم ف اختصاصی جلسهاهدا

 

 را نام ببرد. یدیور یهوشیب یانواع داروها-

 دهد. حیرا توض یدیور یهوشیب یاثر داروها سمیمکان-

 مختلف بدن را بداند.  یها ستمیبر س یهوشیب یاثرات هر کدام از داروها-

 .دهدرا شرح  یدیور یهوشیب یهر کدام از داروها ینیمصارف بال-
 

 

 

 :سوم ف اختصاصی جلسهاهدا

 

 را نام ببرد.  یاستنشاق ینواع هوشبرهاا-

 دهد.  حیرا توض یاستنشاق یهوشبرها یاثر داروها سمیمکان -

 را بشناسد.  یاستنشاق یهوشبرها کینتیفارماکوک -

 .را بداند هیدر ر یاستنشاق یکننده فشار هوشبرها نییعوامل تع -

 دهد.  حیرا توض یاستنشاق یز هوشبرهاخون به گا کیتفک بیضر - 

 مختلف بدن را بداند.  یها ستمیبر س یهوشیب یاثرات هر کدام از داروها -

 را شرح دهد.  یاستنشاق یهر کدام از هوشبرها ینیمصارف بال - 
 

 

 

 

 

 



 

 :چهارم ف اختصاصی جلسهاهدا

 

 .را نام ببرد زانیدپلار یشل کننده عضلان یداروها -

 .را نام ببرد زانیدپلار ریغ یکننده عضلان شل یداروها -

 . دینما انیرا ب زانیدپولار ریو غ زانیشل کننده دپلار یتفاوت داروها - 

 . دینما انیرا ب زانیدپلار یشل کننده عضلان یاثر داروها سمیمکان - 

 . دینما انیرا ب زانیدپلار ریغ یشل کننده عضلان یداروها ثرا سمیمکان -

 مختلف بدن را بداند.  یها ستمیرا بر س یشل کننده عضلان یااثرات داروه -

 را بداند.  زانیدپلار ریشل کننده غ یاثرات  داروها نگیتورینحوه مان -

 .را نام ببرد زانیدپلار ریشل کننده غ یداروها ستیآنتاگون -

 

 

 :پنجم ف اختصاصی جلسهاهدا

 

 مخدر را نام ببرد.  یانواع داروها -

 دهد. حیمخدر را توض یداروها اثر سمیمکان -

 دهد. حیمختلف بدن را توض یها ستمیمخدر بر س یاثرات داروها -

 مخدر را بداند.  یداروها ینیمصارف بال -

 مخدرها را نام ببرد.  ستیانتاگون -ستیآگون - 

 مخدر را نام ببرد.  یداروها ستیآنتاگون -

 دینما انیمخدر را ب یداروها ستیآنتاگون یعوارض جانب - 
 

 

 

 :ششم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

 را نام ببرد.   یموضع یحس یب یانواع داروها - 

 را نام ببرد.  یدیآم یموضع یحس یب یداروها - 

 را نام ببرد. یاستر یموضع یحس یب یداروها - 

 را بداند.  یو استر یدیآم یموضع یحس یب یتفاوت داروها -

 . دینما انیا بر یموضع یحسیب یاثر داروها سمیمکان -

 را بداند.  یموضع یحسیب یداروها کینتیفارماکوک -

  .دینما انیرا ب یموضع یحسیب یعوارض داروها -
 .دینما انیرا ب یموضع یحس یب یداروها ینیمصارف بال-



 

 

 :هفتم ف اختصاصی جلسهاهدا

 
 

 را بشناسد.  ونیکاسیدیمیپر یداروها-

 . دینما انیرا ب ونیکاسیدیمیپر یاثر داروها سمیمکان -

 .را بداند ونیکاسیدیمیپر یهر کدام از داروها ینیمصارف بال -

 

 

 :هشتم ف اختصاصی جلسهاهدا

 

 

 قبل از عمل را نام ببرد.  یابیموارد ارز-

 را بداند.  یهوشیب یبرا ماریب ینحوه آماده ساز -

 دهد. حی..... را توضو یقلب ،یویبا مشکلات کل مارانیقبل از عمل در ب مارانینحوه اداره ب -

 دهد.  حینحوه مصرف داروها قبل از عمل توض -

 دهد.  حیقبل از عمل را توض ماریب ییدستورالعمل ناشتا-

 را نام ببرد. یهوشیب کیتکنعوامل موثر در انتخاب -
 

 

 

 :نهم ف اختصاصی جلسهاهدا

 
 

را نام ببرد.  یهوشیب نیمختلف ماش یقسمت ها -  

را نام ببرد.  یهوشیب یها ستمیانواع س -   

. دینما انیرا ب یهوشیب یها ستمیکاربرد هر کدام از س -   

  .دینما انیرا ب یهوشیب یها ستمیهر کدام از س بیو معا ایمزا - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :دهم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

 . دینما انیرا ب ییراه هوا یابیارز یروش ها-

 ند. را بدا ییباز کردن راه هوا یانواع روش ها -

 داخل تراشه را شرح دهد.  یو بعد از لوله گذار نیح عوارض -

 . دینما انیو بزرگسالان را ب رخوارانیدر ش ییتفاوت راه هوا - 

 . دیان نمایداخل تراشه را ب ونیانتوباس یها ونیکاسیاند -

  .را بشناسد کیسوپرا گلوت ییراه هوا زاتیتجه -

 . دینما انیرا ب کیپرا گلوتسو ییراه هوا زاتیموارد کاربرد تجه- 

 دهد. حیمختلف لوله تراشه را توض یقسمت ها -

 دهد.  حیلوله تراشه را توض ینحوه خارج ساز - 

 .لوله تراشه را بداند یخارج ساز یارهایمع -
 

 

 

 :یازدهم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

 . دینما انیرا ب یهوشیب یط ماریمراقبت از ب-

 شرح دهند. را  یهوشیخطرات و عوارض ب -

 را نام ببرد.  یهوشیب نیمورد استفاده ح زاتیانواع تجه -

  .دینما انیمورد استفاده را ب زاتیکاربرد هر کدام از تجه -

 

 

 

 :دوازدهم ف اختصاصی جلسهاهدا
 

 

 را بداند.  نالیاسپ یحسیب یها کیانواع تکن -

 را شرح دهد.  نالیاسپ یحس یعوارض ب -

 دهد.  حیرا توض دورالیو اپ نالیاسپ یحس یتفاوت ب -

 .دینما انیرا ب نالیاسپ یحسیب  یها ونیکاسیو کنتراند ونیکاسیاند - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :سیزدهم ف اختصاصی جلسهاهدا

 را بداند.  دورالیاپ یحسیب یها کیانواع تکن -

 را شرح دهد.  دورالیاپ یحس یعوارض ب - 

 . دینما انیرا ب لدورایاپ یحسیب یها ونیکاسیو کنتراند ونیکاسیاند -

 دهد.  حیرا توض دورالیاپ- نالیتوام اسپ یهوشیب -

 ح دهد.یرا توض دورالیاپ یحس یب کیقبل از تکن ماریب ینحوه آماده ساز -

.درا نام ببر یحس یعوامل موثر بر مدت بلوک ب -   
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نمایش -و تعامل با فراگیرانبه همراه پرسش و پاسخ  Power  Pointسخنرانی با استفاده از مجازی( /  -به صورت ترکیبی )حضوری  شیوه تدریس:

 Role playing-اموزش بر روي مولاژ در اتاق پراتیک-فیلم
 

 کامپیوتر ،ویدئو پروژکتور ابزار کمک آموزشی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش آزمون

 00-01 10/10/11 درصد01 چهار گزینه ای آزمون میان ترم

 01-05 52/01/11 درصد 01 چهار گزینه ای مون پایان ترمآز

 00-01 10/01/11 درصد 51  آزمون عملی پراتیک 

و  تکالیف دانشجو

 کوئیز

فعالیت در کلاس و 

 و پرسش تحقیق

 00-01 طی جلسات درصد 01

 

 و انتظارات از دانشجو:کلاس مقررات 

 حضور منظم و دقیق در کلاس-

 سیشرکت در فعالیت هاي کلا-

 رجوع به منابع معرفی شده-

 خاموش کردن تلفن همراه در کلاس-

 .در صورت عدم تشکیل کلاس به هر علتی، کلاس جبرانی با هماهنگی آموزش تشکیل خواهد شد-



 بیهوشی و مراقبت هاي آن جدول زمانبندي درس

 

 11الی  11شنبه ها ساعت  روز و ساعت جلسه :

 
 رائه تدریسنحوه ا موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 مجازي(-)حضوري

 مدرس

1  

21/1/44 

معرفی کلاس و آشنایی با قوانین و مقررات 

 کلاسی

  یهوشیتاریخچه ب
 

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

2  

21/1/44 

  یهوشیدر ب ينقش ها و حوزه کارآشنایی 

 

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

9  

0/7/44 
 یهوشیب يانواع داروهاآشنایی دانشجویان با 

 يدیور

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

0  

11/7/44 
 ينواع هوشبرهاآشنایی دانشجویان با ا

 یاستنشاق

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

5  

11/7/44 

 

شل کننده  يداروهاآشنایی دانشجویان با  

 یعضلان
 

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

1  

25/7/44 
 مخدر ياانواع داروهآشنایی دانشجویان 

 

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

7  

3/1/44 
 یحس یب يانواع داروهاآشنایی دانشجویان با 

   یموضع
 

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

1  

11/1/44 

 

 يداروهاآشنایی دانشجویان با 

 ونیکاسیدیمیپر

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

3  

29/1/44 
قبل از  یابیموارد ارزآشنایی دانشجویان با 

 عمل
 

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

14  

94/1/44 

مختلف  يقسمت هاآشنایی دانشجویان با 

  یهوشیب نیماش

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

11  

7/3/44 
راه  یابیارز يروش هاآشنایی دانشجویان با 

 ییهوا

 
 

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري



12  

21/3/44 
 

 یط ماریمراقبت از ب آشنایی دانشجویان با

 یهوشیب

 

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

 

  10و19

21/3/44 

5/14/44 

 

 يها کیانواع تکنآشنایی دانشجویان با 

 اینال و اپیدورالاسپ یحسیب

 خدادادي مجازي(-)ترکیبی حضوري

 

 

 

 

 

 

 

 عملی :زمانبندي جدول
 

 نحوه ارائه درس جلسه موضوع تاریخ ساعت

 حضوري(-)مجازي

 رسمد

11-11  

20/1/44 

 خدادادي حضوري         بیهوشی ماشین با شناییآ

11-11  

1/3/44 

 خدادادي حضوري         آشنایی با تجهیزات راه هوایی سوپراگلوتیک

11-11  

1/3/44 

 خدادادي حضوري         آشنایی با تجهیزات راه هوایی سوپراگلوتیک

11-11  

22/3/44 

)تهویه با ییاهوراه اداره  تکنیک با شناییآ

 ماسک صورت و آمبوبگ(

 خدادادي حضوري        

11-11  

23/3/44 

 خدادادي حضوري         تزریقات زیرجلدي، عضلانی، داخل جلدي

 

 

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضاي مدیر گروه:                نام و امضاي مسئول     نام و امضاي مدرس:             

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال:                          تاریخ تحویل:  

 ابراهیم عزتی              فوزیه خدادادی

          
 




