هؼبًٍت آهَصؿی  -هشکض هطبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿبّشٍد
ًیوؼبل تحصیلی

فشم طشح دسع
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ًبم دسع  :اصَل بیَْؿی

سؿتِ تحصیلی:

هقطغ تحصیلی داًـجَیبى:

هحل بشگضاسی:

هذسع:

هیضاى ٍاحذٍ 3 :احذ تئَسی

َّؿبشی

کبسؿٌبػی

داًـکذُ پضؿکی آصاد

دکتش لیال خجؼتِ

اػالهی ؿبّشٍد
ّذف کلی دسع :آؿٌبیی بب اصَل بیَْؿی ،ػبصهبى تـکیالتی سؿتِ َّؿبشی  ،آؿٌبیی بب ٍػبیل ٍ تجْیضات اطبق ػول ٍ کبسبشد آى  ،چگًَگی آهبیؾ اطبق ػول
هٌببغ اصلی دسع - 1:استولينگ ميلر .اصول بيهوشي.
3- Basics of Anesthesia. Robert k. Stoeting, Ronald Miller. 2010.
4- Nurse Anesthesia. Njagetheut J.S et, latest ed.
5- Manual Anesthesia. Show J.C. latest ed.
6- Introduction to Anesthesia. Dripps & et al. latest ed
ؿوبسُ

تبسیخ

جلؼِ

جلؼِ

1

2

3

4

اّذاف هیبًی (سئَع هطبلب)

آؿٌبیی بب اصَل بیَْؿی،

اّذاف ٍیظُ (بش اػبع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبطفی ،سٍاى حشکتی)

-1تبسیخچِ ػلن بیَْؿی سا بیبى کٌیذ.

ػبصهبى تـکیالتی سؿتِ

- 1ػبصهبى تـکیالتی ٍ دایشُ فؼبلیت

َّؿبشی

ػلن بیَْؿی سا تَضیح دّیذ.

آؿٌبیی بب ٍػبیل ٍ تجْیضات
اطبق ػول ٍ کبسبشد آى
چگًَگی آصهبیؾ اطبق ػول

سٍؽ یبددّی
یبدگیشی



هَاد ٍ ٍػبیل

تبسیخ جلؼِ

آهَصؿی

ٍصهبى

ػخٌشاًی
Power point

جلؼِ اٍل

حضَس فؼبل

ػِ ػبػت

دس کالع

ػخٌشاًی
Power point

جلؼِ دٍم
ػِ ػبػت

تکبلیف داًـجَ

ٍدسصذ آى

%10

کَئیض
اهحبى هیبى

%10

تشم

 -1بشگْبی پشًٍذُ بیوبس سا بشاػبع

جلؼِ ػَم

اهتحبى پبیبى

هقشسات اطبق ػول ٍ بیَْؿی تٌظین کٌذ

ػِ ػبػت

تشم

 -1اصَل کلی پزیشؽ بیوبس بِ اتبق ػول

جلؼِ

ٍ اًتقبل بیوبس بِ ٍاحذ هشاقبتْبی بؼذ اص

چْبسم ػِ

بیَْؿی سا ؿشح دّذ

ًحَُاسصؿیببی

%60

ػبػت



روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

5

6

ًحَُ اداسُ ساّْبی َّایی
بیوبس
اصَل پبیِ پبیؾ ّبی هختلف دس
اطبق ػول سا لیؼت کٌذ.

– 1کبسبشد دػتگبّْب ٍ ػیؼتن ّبی هختلف
بیَْؿی سا تَضیح دّذ ٍ تشتیب آهبدُ
ػبصی

7

8

اصَل هشاقبتْبی حیي ػول

 - 1اصَل پبیِ پبیؾ ّبی هختلف دس اطبق
ػول سا لیؼت کٌذ.

ػِ ػبػت

دّذ ٍ بب رکش هثبل سیؼك بیَْؿی سا
تؼییي ًوبیذ

9

10

11

اصَل کلی بی حؼی ٍ بی
دسدی

تَضیح دّذ

ػِ ػبػت

 - 1بب بی حؼی ٍ بی دسدی آؿٌب ؿذُ

اصَل کلی فبسهَکَلَطی

 – 1فبسهَکَکیٌتیك ٍ فبسهَکَدیٌبهیك

داسٍّبی بی َّؿی

داسٍّب سا تَضیح دّذ .

13

داسٍّبی بی حؼی

ػِ ػبػت

 - 1اصَل کلی َّؿبشی ٍ هشاحل آى سا

اصَل کلی بی حغ ًبحیِ ای

12

جلؼِ ّفتن

جلؼِ ّـتن

 - 1بب بی حؼی ًبحیِ ای آؿٌب ؿذُ

اًَاع داسٍّبی بیَْؿی

ػِ
جلؼِ ؿـن

 - 1اسصیببی بیوبس قبل اص ػول سا تَضیح
اصَل هشاقبتْبی قبل اص ػول

جلؼِ پٌجن

 – 1بب اًَاع داسٍّب ٍ ًحَُ ٍ دٍصاط آًْب
آؿٌب هی ؿَد .
 – 1اًَاع داسٍّبی بی حؼی ٍ ًحَُ
اػتفبدُ اص آًْب سا تَضیح دّذ .

جلؼِ ًْن
ػِ ػبػت
جلؼِ دّن
ػِ ػبػت
جلؼِ
یبصدّن ػِ
ػبػت
جلؼِ
دٍاصدّن
ػِ ػبػت
جلؼِ
ػیضدّن
ػِ ػبػت

