
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  طرح درس نظري 

                       98- 99دوم نیمسال:    واحدنظري 3 تعداد واحد:    پیوستهمقطع: کارشناسی      هوشبريرشته:         3بیهوشی عنوان درس:
                  19/3/99پایان کالس: تاریخ         23/11/98 شروع کالس:تاریخ          28کد درس:                 2بیهوشیپیش نیاز: 
  سخنرانی/بحث گروهی       روش تدریس:   11/4/99تاریخ آزمون:      18-19:30 / 13-11:30ساعت کالس: چهارشنبه   سه شنبه/  روزکالس:

                                        خانم صفریان/ دکتر دیلممدرس:           نفر 22تعداد:   انشکده علوم پزشکی         محل اجرا: درسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور     

  شرح درس:

در این درس برخی از بیماري هاي شایع از جمله بیماري هاي قلبی عروقی،بیماري هاي سیستمی، سیستم اعصاب مرکزي، بیماري هاي کبدي و 
ی و کلیوي و اقدامات احتمالی و مراقبت هاي الزم و همچنین بیهوشی هاي مربوط به این بیماري ها را درکنار روش هاي بیهوشی زنان، قلب، عموم

  .جراحی هاي سرپایی اشنا می گردد

   :کلی هدف

  بیهوشی آشنا گردد.دانشجو قادر خواهد بود با اصول بیهوشی و روش هاي بیهوشی و بیماران با مشکالت ناشی از 

  :رفتارياهداف 

 دانشجو مروري بر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی داشته باشد -
 دانشجو اصول بیهوشی و اقدامات الزم را شرح دهد -
 دانشجو با بیماري هاي قلب اشنا گردد -
 دانشجو با انواع دیس ریتمی هاي قلبی در بیهوشی اشنا گردد -
 اشناگردددانشجو با بیماري هاي تنفسی  -
 دانشجوبا بیماري هاي سیستم اعصاب مرکزي اشناگردد -
 دانشجو بیماري هاي کبدي را شرح دهد -
 هاي متابولیک و تغذیه اي را شرح دهددانشجو بیماري -
 دانشجو اصول بیهوشی در جراحی هاي سرپایی را شرح دهد -
 دانشجو انواع بیهوشی ها را در عمل هاي جراحی شرح دهد -

  :نشجودا ارزشیابی روش

  نمره4 ترم میان                  نمره16 ترم پایان ازمون

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

  درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه

  .گیرد می قرار

  



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  درس قوانین و ها سیاست

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ، اسالمی اخالق اصول رعایت

  .باشد می بخشش  قابل موجه غیبت جلسه  یک

  .گردد می کسر ترم پایان نمره از نمره1 غیبت جلسه یک هر ازاي به

  .نماید اعتراض نمره به نسبت سایت طریق از روز7 تا تواند می دانشجو درسی نمره به اعتراض درصورت

 اصلی منابع

Basic of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Latest ed.  

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  15/11/98  13-11:30 صفریان استاد  مقدمه و شرح درس و مروري بر مطالب گذشته   

2  22/11/98  13-11:30 صفریان استاد  دیس ریتمی هاي قلبی و اقدامات الزم   
3  23/11/98  19:30-18  دکتر دیلم  مروري بر کلیات بیهوشی عمومی 
4  29/11/98  13-11:30 بیماري هاي قلبی عروقی (فشارخون غیرطبیعی،بیماري عروق کرونر،  

  بیماري هاي دریچه قلب، نارسایی هاي قلب)
صفریان استاد  

5  6/12/98  19:30-18  دکتر دیلم  دیس ریتمی هاي قلب در بیهوشی 
6  13/12/98  13-11:30 مزمن راه  انسداد برونشیت، آمفیزم، بیماري هاي سیستم تنفسی(اسم، 

  هوایی، عفونت راه هوایی)
صفریان استاد  

7  20/12/98  19:30-18  مولتیپل اسکلروزیس، بیماري هاي سیستم اعصاب (میاستی گراو، 
  دلیریوم، عقب ماندگی)

صفریان استاد  

8  20/12/98  13-11:30 صفریان استاد  ایست قلبی در بیهوشی و اقدامات الزم   
9  19/1/99  19:30-18 صفریان استاد  اکتسابیبیماري هاي شایع کبدي و اختالالت نقص ایمنی    

10  26/1/99  13-11:30 صفریان استاد  اعصاب و قلبی و اثرات ان بربیهوشیبیماري هاي تنفسی،    
11  27/1/99  19:30-18  دکتر دیلم  دیابت وبیماري هاي متابولیک چاقیی 
12  26/1/99  13-11:30  خانم صفریان  بیماري هاي غدد -میا نترم  
13  2/2/99  19:30-18  دکتر دیلم  بیماري هاي خونی و سرطان 
14  9/2/99  13-11:30 صفریان استاد  بیهوشی درجراحی عمومی   
5  10/2/99  19:30-18  دکتر دیلم  بیماري هاي کلیوي 
16  16/2/99  13-11:30 صفریان استاد  بیهوشی در جراحی هاي زنان   
17  23/2/99  13-11:30  استادصفریان  بیهوشی در جراحی هاي ارتوپدي 
18  30/2/99  13-11:30 صفریان استاد  مرروي بر مباحث باقی مانده   
19  12/3/99  13-11:30 صفریان استاد  و جمع بندي  کلیويبیهوشی در جراحی هاي    
20  19/3/99  13-11:30 صفریان استاد  میان ترم    
21  19 /3/99  13-11:30 صفریان استاد  رور و جمع بندي م   

 


