
  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 

       واحد عملی 1 -نظري واحد 3 تعداد واحد:                     پیوسته مقطع: کارشناسی  هوشبري        رشته:                      1اصول بیهوشی عنوان درس:
                   26 کد درس:       یمهارت پرستاري در اتاق عمل و هم نیازبا تجهیزات بیهوشپیش نیاز:                 98-99دوم نیمسال: 

   14 -17:30/  10-11:30 ساعت کالس:     چهارشنبهسه شنبه/ روزکالس:       10/2/99پایان کالس: تاریخ           23/11/98س:شروع کالتاریخ 
  رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور       روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                                  4/4/99تاریخ امتحان:

 /دکترمظفري نیاخانم صفریان/ استادکوهکن مدرس:                                                نفر 28تعداد م پزشکی               محل اجرا: دانشکده علو

  شرح درس:

در این درس دانشجو با انواع بیهوشی عمومی ، نخاعی اشناگردد و با مراحل پذیرش بیمار، مراقبت هاي بیهوشی و مراقبت هاي پس از بیهوشی 
  اشنایی پیدا نماید و قادر به کنترل و اداره بیمار باشد.

   :کلی هدف

  مشکل و مدیریت بیمار در بیهوشی اشنا گردد.اصول بیهوشی و اداره راه هوایی  با دوره، پایان در فراگیران

  :اهداف رفتاري

  دانشجو با تاریخچه بیهوشی اشنا گردد.

  دانشجومراقبت هاي قبل از بیهوشی را شرح دهد.

  دانشجو اصول بی دردي را شرخ دهد.

  دانشجوبا اصول اینداکشن اشنا گردد.

  دانشجو با نحوه پایش بیمار در بیهوشی اشنا گردد.

  اصول مایع درمانی اشنا گردد. دانشجو با

  دانشجوبا اصول تزریق خون اشنا گردد.

  دانشجو وضعیت هاي بیمار را در بیهوشی شرح دهد

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  حسب نیاز تدریس خواهد شد.

طه در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در راب
  با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.
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  ابی دانشجو:روش ارزشی

  نمره 4نمره                   میان ترم 16ازمون پایان ترم 

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

یج آن در اختیار مسئول درس قرار می تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتا
  کیرد.

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:

Basic of Anesthesia. Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Latest ed. 
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  رفتارياهداف   ساعت  تاریخ  جلسه
  خانم صفریان اصول پایه بی هوشی عمومی، بی دردي و بیهوشی عمومی و نخاعی آشنا گردد.دانشجو با   11:30-10  15/11/98  1
دانشجو با تاریخچه بیهوشی، فعالیت هاي بیهوشی،  اصول کلی پذیرش بیمار در بخش   16 -17:30  16/11/98  2

دانشحو با نحوه ارزشیابی بیمار قبل از بیهوشی و ریسک هاي بیهوشی  بیهوشی آشنا شود.
 آشنا شود.

  کوهکن استاد

  دانشجو با اصول اینداکشن در بیهوشی آشنا گردد.  16 -17:30  23/11/98  3
 دانشجو چگونگی پایش مختلف سیستم هاي بدن و پالس اکسی متر را شرح دهد.

  استادکوهکن
  

  خانم صفریان  دانشجو چگونگی پایش سیستم هاي مختلف بدن(کاپنوگراف) را شرح دهد.  11:30-10  29/11/98  4
  دانشجو نحوه استفاده از بی حس کننده هاي موضعی را شرح دهد.  14 -17:30  30/11/98  6و5

  دانشجو چگونگی انتخاب روش بیهوشی را شرح دهد.
  استادکوهکن

  
  خانم صفریان  وریدي را شرح دهد دانشجو اصول اینداکشن به روش  11:30-10  6/12/98  7

8  7/12/98  17:30- 16  
  

  دانشجو اصول روش بیهوشی به روش اینداکشن را شرح دهد.
آشنایی با روش ها، ارزیابی، عالئم بی هوشی، بررسی و کنترل مایعات بدن قبل، حین عمل 

  آشنا شود.

  استادکوهکن
  

  خانم صفریان  گردد.دانشجو با انواع محلول هاي وریدي و محاسبه و غلظت ان آشنا   11:30-10  13/12/98  9
  استادکوهکن  دانشجو اصول بیهوشی با استفاده از پروپوفول و اوتومدیت را شرح دهد.  16 -17:30  14/12/98  11و10

  انم صفریانخ  شرح دهددانشجو اصول اداره راه هوایی مشکل را   14 -17:30  20/12/98  12

  کوهکن  آشنا شوند.دانشجویان با اینداکشن بیهوشی با کتامین   14 -17:30  21/12/98  13
  استادصفریان  دانشجو با اصول اکسیژن تراپی  و وسایل تجهیزات ان اشنا گردد  11:30-10  19/1/98  14
15  20/1/99  17:30-16  

  دانشجو با اهداف مایع درمانی و ترکیبات  مایعات بدن و محول هاي وریدي آشنا شود.
  مظفريدکتر 

  فراگیر با اصول مایع درمانی حین و بعد عمل و عوامل موثر  بر آن آشنا شود  11:30-10  27/1/99  16
  دانشجواصول به هوش آوردن بیمار و مراقبت در اتاق ریکاوري را شرح دهد

  مظفريدکتر 

/کواستادکوهکن  نمره4امتحان میان ترم استاد صفریان و کوهکن   14 -17:30  2/2/99  17
  هکن

  استاد صفریان  دانشجو چگونگی پایش سیستم هاي مختلف بدن(کاپنوگراف) را شرح دهد.  11:30-10  9/2/99  18
  استاد صفریان  ض آن اشناگردددانشجو با انواع تغییر پپوزشین ها و عوار  11:30-10  16/2/99  19
  استادکوهکن  دانشجو با مفاهیم  پایش در بیهوشی و به کارگیري پایش هاي استاندارد اشناگردد  17:30-16  17/2/98  20
دانشجو بلوك هاي عصبی محیطی و بیهوشی نخاعی را شرح دهد. دانشجو پوزیشن هاي   11:30-10  23/2/98  21

  مختلف بیهوشی را شرح دهد.
  صفریاناستاد

  استادکوهکن  دانشجو با اداره راه هوایی و وضعیت گیري بیمار و تجهیز دستگاه بیهوشی اشنا گردد  14-17:30  24/2/98  23و22
  صفریاناستاد  مررو و جمع بندي مطالب گذشته  11:30-10  98/ 30/2  24
  استادکوهکن  مررو و جمع بندي مطالب گذشته  17:30-16  31/2/98  25
  استادکوهکن  امتحان عملی  17:30-14  20/3/98  26
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