
  
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

  واحدعلی آباد کتول آزاداسالمی دانشگاه پزشکی آموزش وتوسعه مرکزمطالعات

  نظري طرح درس 

  95مهرورودي:       هوشبريکارشناسی       رشته:واحد نظري     مقطع: 2تعدادواحد:     اصول روش هاي کنترل دردطرح درس: 
  ر   نف25تعداددانشجو:      97-98دوم نیمسال:        1442 شناسه درس:     28 کد درس:    2همزمان باکاراموزي2بیهوشیپیش نیاز: 

 مکان: دانشکده علوم پزشکی روش تدریس: سخنرانی     22/3/98اتمام: اریخت          97  /14/11تاریخ شروع:       15-17ساعت:      شنبهسه روز:
 /دکترمظفري نیانظريخانم  مدرس:وسایل کمک آموزشی: فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه آموزشی       

تجهیزات دانشجو ضمن آشنایی با اصول و روش هاي کنترل درد حاد و مزمن در گروه هاي مختلف سنی، وسایل، امکانات، شرح درس: 
یمار وداروهاي مورد مصرف در سرویس کنترل درد، همچنین تدابیر و تمهیدات الزم در آماده سازي بیمار و امکانات مورد نیاز، اصول مراقبت از ب

  در مراحل مختلف انجام روش هاي کنترل درد تحت نظر متخصص بیهوشی را فرا می گیرد.

 درد حاد و مزمن، سرویس کنترل درد و تدابیر و تمعیهدات الزم در مراقبت بیمار اشنا شوند.فراگیران با اصول و روش هاي کنترل  :کلی هدف

  :رفتاري اهداف

  : درپایانایندرسهردانشجوقادرخواهدبودکه

 دانشجو با پاتولوژي و فیزولوژي در آشنا شود -

 دانشجو راه هاي انتقال درد را فرا گیرد. -

 اشناگردد دانشجو با داروي هاي ضد درد و مکانیسم ان -

 دانشجو با انواع روش هاي کنترل درد آشناگردد. -

 روس هاي کنترل درد در کودکان را شرح دهد -

 سرویس کنترل درد وسایل و تجهیزات را شرح دهد -

 تازه هاي کنترل درد را شرح دهد -

 -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از استفاده با درس این: تدریس روش
  .شد خواهد تدریس نیاز حسب بر کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

  :دانشجو 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 قوانین و ها سیاست

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

  اصلی منابع

  92ایمانی،فرناد. کتاب جامع درد، فصلنامهع پژوهشی بیهوشی و درد، دوره سوم، شماره سوم، بهار

  منوچهر نوري، کلیات بیهوشی و درد، انتشارات علوم پزشکی اصفهان

 مجله بیهوشی و دردمجموعه مقاالت 

 

  مدرس  اهداف رفتاري  تاریخ  ساعت جلسھ
١٣-١٥ ١   استادخانم نظري آشنایی با شرح درس   17/11/97 
١١-١٣ ٢   مروري بر فیزیولوژي درد و راه هاي انتقال و ادراك درد  24/11/97 

 
 نیا دکترمظفري

١٣-١٥ ٣   انتقال و ادراك دردمروري بر فیزیولوژي درد و راه هاي   24/11/97 
 

 نیا دکترمظفري

١٣-١٥ ٤ مروري بر داورهاي ضددرد(ضددردغیراستروئیدي/مخدر)روش هاي   1/12/97 
 تجویز،عوارض و مراقبت الزم

 استادنظري

١٣-١٥ ٥ مروري بر داورهاي ضددرد(ضددردغیراستروئیدي/مخدر)روش هاي   8/12/97 
 تجویز،عوارض و مراقبت الزم

  استادخانم نظري

١٣-١٥ ٦   استادنظري  روش هاي مختلف کنترل دردحاد(روش بی دردي، اپیدورال و اسپاینال)  15/12/97 
 

١٧-١٩ ٧  نیا دکترمظفري  روش هاي ارزبابی و سنجش درد  15/12/97 

١٣-١٥ ٨   استادخانم نظري  )TENS/PCAروش هاي مختلف کنترل دردحاد(بلوك عصبی محیطی/  21/1/98 

١٣-١٥ ٩   استادخانم نظري  ارزیابی بیمار مبتال به درد مزمن   28/1/98 
١٣-١٥ ١٠   استادخانم نظري  روش هاي ارزیابی   
١٣-١٥ ١١ روش هاي کنترل درد مزمن(داورهاي مسکن، مخدر، فیزیوتراپی، تمرین   4/2/98 

  استادخانم نظري  درمانی، اب درمانی، بلوك اعصاب محیطی و بلوك سمپاتیک..)

١٣-١٥ ١٢ روش هاي کنترل درد مزمن(داورهاي مسکن، مخدر، فیزیوتراپی، تمرین   11/2/98 
  استادخانم نظري  درمانی، اب درمانی، بلوك اعصاب محیطی و بلوك سمپاتیک..)

١٣-١٥ ١٣ روش هاي کنترل درد مزمن(داورهاي مسکن، مخدر، فیزیوتراپی، تمرین   18/2/98 
  سمپاتیک..)درمانی، اب درمانی، بلوك اعصاب محیطی و بلوك 

  استادخانم نظري

١٣-١٥ ١٤   استادخانم نظري  روش هاي کنترل درد حاد و مزمن در اطفال   25/2/98 
١٣-١٥ ١٥   استادخانم نظري  سرویس هاي کنترل درد(وسایل،تجهیزات....)  1/3/98 
١٣-١٥ ١٦   استادخانم نظري  تازهاي کنترل درد   8/3/98 
١٣-١٥ ١٦     میان ترم  15/3/97 
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