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

  طرح درس نظري 

                   98- 99اولنیمسال:               1396ورودي :      مقطع: کارشناسی          هوشبريرشته:               واحدنظري3تعداد واحد:     4روش بیهوشیعنوان درس: 
    19/10/98پایان کالس:     1/7/98شروع کالس:   17:30- 19:ساعت کالس        روزکالس:دوشتبه       3وهم نیازباکاراموزي   3اصول بیهوشیپیش نیاز:        29کددرس:

     علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده  روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی     رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور         نفر24تعداد:  ) 14(ساعت22/10/98  پایان امتحان:
  دکتر دیلمی / استادنجفی مدرس:  

 شده اشنا نیاز مورد امکانات و وسایل سالمندان.  مامایی و زنان. اطفال در بیهوشی هاي روش.  همراه شایع بیماریهاي برخی با دانشجو درس رایند :کلی هدف
 بروز هنگام به  ویژه به.  اي ناحیه حسی بی و عمومی) بیهوشی از بعد و حین.  قبل( بیهوشی مختلف مراحل در بیماران از مراقبت در الزم تمهیدات و تدابیر. 

  گیرد فرا را  احتمالی عوارض

  اهداف رفتاري درس

  دانشجو با اصول روش هاي جراحی قلب اشنا گردد.

  اشنا گردد. توراکسدانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. مغزاعصابدانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  گردد. چشم گوش حلق بینیدانشجو با اصول روش هاي جراحی قلب 

  اشنا گردد. جراحی چشم گوش دانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. پالستیکدانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. کلیهانشجو با اصول روش هاي جراحی د

  اشنا گردد. الپاراسکوپیدانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. اطفال دانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. سالمنداندانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. پیونداعضادانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. ترومادانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. اورژانسدانشجو با اصول روش هاي جراحی 

  اشنا گردد. سوختگیدانشجو با اصول روش هاي جراحی 
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روش   اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  تدریس

وسایل 
  موردنیاز

  تکالیف  حیطه   ارزیابی

1/7/98 دانشجو با روش هاي جراحی تخصصی در بیهوشی و مراقبت هاي   1 
  ان آشناگردد

  استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

8/7/98   استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی   اشناگردد سالمنداندانشجو با اصول بیهوشی در عمل جراحی   2 

15/7/98   خانم حصاري  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی   دانشجو با مراقبت هاي قبل و بعد از عمل سالمندان اشناگردد  3 

22/7/98   استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی   اشناگردد مغز و اعصابدانشجو با اصول بیهوشی در عمل جراحی   4 

6/8/98 دانشجو با اصول روش هاي بیهوشی در جراحی قلب توراکس   5 
  آشناگردد

  استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

13/8/98 دانشجو مروري بر اصول بیهوشی در جراحی قلب توراکس و مغز   6 
  اعصاب نماید

  دکتر دیلمی   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

20/8/98  کلیه مجاري ادراريدانشجو با اصول بیهوشی در عمل جراحی   7 
  اشناگردد

  استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

27/8/98   اشناگردد کوپیاراسالپدانشجو با اصول بیهوشی در عمل جراحی   8 
  

  استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

28/8/98  
 کارگاه 

جراحی کلیه  دانشجو با اصول جراحی در الپاراسکوپی و عمل هاي  9
  /آشنا گردد

  استادغالم ویسی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

4/9/98   استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی   اشناگردد اطفال دانشجو با اصول بیهوشی در عمل جراحی   10 

11/9/98 دانشجو با اصول بیهوشی در جراحی اطفال و کلیه مجاري ادراري   11 
  اشناگردد

  دکتر دیلمی   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

18/9/98  اورژانس و ترومادانشجو با اصول بیهوشی در عمل جراحی   12 
  اشناگردد

  استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

25/9/98 دانشجو با اصول بیهوشی مراقبت هاي قبل بعد عمل جراحی هاي   13 
  اورژانسی اشنا گردد

  استادتازیکی/حیب لی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

2/10/98   استادنجفی  شناختی  پاسخ پرسش  پروژکتور/اسالید  سخنرانی   اشناگردد پیوند اعضادانشجو با اصول بیهوشی در عمل جراحی   14 

9/10/98 و   سوختگی  پوست ، دانشجو با اصول بیهوشی در عمل جراحی  15 
  اشناگرددزیبایی 

  استادنجفی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

16/10/98   دکتر دیلمی   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی   اشناگرددبیهوشی در عمل  روش هاي نوین دانشجو با اصول  16 

16/10/98 دانشجو با اصول بیهوشی درعمل جراحی زیبایی و پیوند اعضا   17 
  دداشناگر

  دکتر دیلمی   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی 

  روش ارزشیابی دانشجو
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 )نمره 15(ارزشیابی پایانی                                   )نمره 5(  میان ترم 

  منابع

 آخرین چاپاصول پایه بیهوشی میلر -

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


